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রঙ্গপুর 
রঙ্গপুর সহ ভাপরিনস 

১৩৪৪ 

রঙ্গপুর মাহিত)-পরিষ কার্য্যালয় হইতে 

শীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী সহঃ সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। 

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী) 

স্র্চস্গী_ 
বিষয় পত্রাক্ষ 

১। পদকর্তী গোকুল দাস-_ প্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র । ৩৩ 
২) বন্কিম্যুগের গপন্তাসিক স্বর্গীয় ভারকনাথ বিশ্বান- (জীবন-কথা) 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবত্তী। ৩৬: 

৩। হিন্দু দার্শনিকের লক্ষ্যপথ--পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবরগ্রন তর্কতীর্ঘ। ৫২ 

৪। পরিশিষ্,__সপ্তবিংশ হইতে দ্বাত্রিংশ বাধিক কার্যবিবরণী ৬ 

বাধিক মুল/--৩২ টাকা । ডাক মাশুল-_1%০ আনা। 

রঙ্গপুর ভিক্টোরিয়া মেশিন প্রেস হইত 
শ্রীকিশোরামোহন দাশ কর্তৃক মুদ্রিত, 



ন্িন্বেুল £ 

রঙ্গপুর সাহিনা পরিযদেব বাধিক সাভায্য মাত্র ৩. টাকা নিদ্দিষ্ট আছে। 
দেশের অর্থাভান নিবন্ধন কিছুকাল এই পরিষদের পত্রিকাদির প্রচার বন্ধ থাকে। 

ঠহজ্ভন্য সদস্য মাহাঁদয়গণের নিকটেও উক্ত চাদ বিশেষরূপে চাওয়! হয় নাই । 

উপস্থিত রচ্গপুর সাহিত্য পরিষণ্ড পতিকার পুন্রার প্রকাশ আরম্ত করিব] 

(দশের পুরাতষ্ঞান্ুসন্গীন ও সাহিতা চচ্চণর প্রব্ন করা হঈল | বস্তুত এরূপ 

একখানি উচ্চাঙ্গ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যোশ্সাহী মাত্রেই অন্তভব 

করেন । এক্ষণে এঠ পর্বিকা মাহাতে শপর্চািলিত হয় তজ্জন্য ভগনত কৃপ। 

এবং সদস্যগণের গকান্টিক সহান্তভৃতি প্রার্থনা করিতেছি । তাঁহারা যেন 

পত্রিকার উপশেগী প্রবঙ্গাদি এবং সভার বাধিক দেয় ৩২ তিন টাকা টা! 

একরে বাঁ একাধিক বার পাঠায় দিয়া উজ্রবাঈিব এই প্রবীণ সাহিতিক 

গতি নেন কর্মীশন্তি বুদ্ধি করিয়া ইত॥কে গৌরৰ মণ্ডিত কবেন। 
্ীস্তরন্দচন্দ পায় চৌধুণী ধন্মীভিষণ,। 

সম্পাদক | 

ন্লিম্ডভাঞ্পন্ন ॥ 
কামরূপ শাসনাবলী_মহামহাধাপক আয়ু পণ্মনাথ বিদ্যানিনোদ 

তন্্মরম্থ শী এম এ প্রগাত। মুলা ৬২ টাকা স্থলে রঙ্গপুর শাখ। সাঠিত্া 

পরিষদের সদস্ঞগণের নিকট অদ্দমূলা বিক্রীত হইবে । ডাকমাশুল শতন্প।, 

গ্রাপ্সিস্তান _াতান্তকার, খানিঘাচঙ, আঠট (আসাম) | 

বিজ্ঞাপন । 
(১) ন্ব্গান কবি গোবিন্দ দাস--(জীনন-কগা! _-জরীধুক্ত হেমচল্দ্র চঞ্বক্তী 

বদ্যাবানোদ সাহিষ্ঠাভূষণ প্রণীত । ইহাতে জাতীয় কবি গোবিন্দদাসের 

নিপীড়িত জ্গীরনের করুণ-কাহিনা প্রাণস্পণী ভাষাষ নণিহ জইয়া্চে । মুলা ২২ 

ছুঠ টাকা স্থল ১২টাকা। ডাকমাশুল সত্ন্ত্র। 

(২) পরুলোক--(উপন্যাস)--৬তারকনাগ পিশ্বাস প্রণীত ' পারালীিক-,. 

তুশ্ব মঙ্গঈলিত কৌঠহলোদ্দীদক ও |শক্ষাপ্রদ উপন্যাস । মুলা ১. টাব]। 

ডাকমাশস শত্ন্র। 

প্রাপ্ডিস্থীন__ 
ডাক্তার আ্রীহেমচন্দ্র চক্রবন্তী। 

রসপুর | 
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লতস্পুল্র-স্নাত্রে ভ্য-স্পন্ডিজ্ন০ু সিভ্রন্কা 

৯১৮০ তাস €ক্জেহ্মানিনক্ক---৯৩০৪৪৪ ৬৬ তং) 

পদকর্তা- গোকুল দান 
(৯) 

:»_.. এই নবাবিক্কত পদকর্ত। গোকুলদাস রচিত, বাকুড়া ( পথণা ) হইতে 

একটি পুথির পত্রে ৬টি মাত্র পদ পাইত্েছি। এই পু'খিতে কেবলমাত্র গোকুল 
দাসের কলহান্তরিতীর পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে । আমরা, ২য় পত্রটি মাত্র 

পাইয়াছি। এই পত্রের লিখিত সমস্ত পদই এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। এই 

পদগুলি সমস্তই অপ্রকাশিত। (বীরভূম রতন লাইব্রেরী পুঁথি নং ৪৫১৩) 

বৈষ্ব-াঠিত্যে, আমর! গোকুলানন্দ না গোকুলদাপ বলিয়া এই কয়জনের 

পরিচয় পাই--(১) “পদকল্পতরু” নামক পদসংগ্রহ পুস্তকের সঙ্কলয়িহা ইই।র 

অপর নাম--“বৈঞ্বর দাঁস”, আব এই নামেই তিনি পরিচিত। তীহার পর্ণন 

নাম গেকুলানন্দ সেন। নরোতুম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য (২) বৈরাগী 
গোঁকুল দাস ও (৩) যাজিগ্রাম নিবাসী কীর্নীয়া গোকুল দাগ। (৪) গোকুল 

বাগোকুল দাস চক্রনন্তী (আচার্য প্রভুর শাখা) ও গোকুলানন্দ দাস 
1) গোকুল দাস কৰ্রাঙ্গ (৮) পঞ্চকোট-সেরগড় বাসা এ্গোকুল 

( পুর্বাদ কডই) (৯) দ্বিজ হরিদাসের পুত্র- গোকুলানন্দ (১০) বীর 

হাম্ধীরের সমকালে ব্ফুপুর রাজধ'নী নিবাসী গোকুলদাস মোহন্ত ইত্যাদি । 

এই পুধিখানি নিষুপুর সনভিবিজনের অন্তর্গত পথণা গ্রাম হইতে প্রাণ 
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হইয়াছি। এই পদকণ্তাী কোন্ গোকুল দস, তাহ! নিশ্চয়রূপে নির্ণয় কর! 

কঠিন। 

প্রথির লিগি স্থম্প্ট-_লিপিকাল ১২৭৩ - ১২৪৭ সাল মধ্যে। 

১ 

***হিয়! ধরি ধর কছে মরি সরি 

পানা শুনিল হু । 

হটে করি পণ ছাড়সি জীবন 
তেজিয়। সে হেন পু ॥ 

গীহ্তবাম গলে পড়ি পদহুলে 

না হের তাহার মুখ। 

এব জর জর বুক ফাটে তোর 

তাহেরি আমার ছুঃখ ॥ 

তার কাছে যাব যন ধরিব 

আনি মে হেন কান। 

গোকুল দামে কয় . এই মনে ভয় 

পুন না করসি মান ॥ ৮ 
২ 

তু মরমী মবু মানস জাঁনসি। 

তব কাহে নিঠুর বান মুঝে মারসি॥ 
যব হাম বাল] তব সব দরশী। 

অব হাম দুথিনী 'তুঁহু শোকে ডারসি॥ 

মানে মাতলু হাম তোহারি ডনি। 
ভ|ঙগন গড়ংত ধ'ন তূহু নাল পারসি॥ 

হামরি বচন সথি তনু যদি রাখসি। 
পরাণ বাটিয়ে দিয়ে যদি তাহে আনপি॥ 

তুঁহু বিদগধ বড় সে। তু'ভ মানবি। 

মধুনামে বিন্ঠি করি পদ ধরৰি ॥ 
বাইক অন্তর শরণ ভেল জানসী। 

ত্বর।য়ে গোকুল চলে মনে মনেহরমী॥ ঈ 

৩ 

রাঁপে, হামারি বচন আাজু রাখবী। 

(সা যব »1৪ব) তব গরবহি রহবী ॥ 

মানিনি, মান ভরম ন।হি খোয়বী। 

হাম যন সাধব আধ আধ কহবি॥ 

এত বহি দুতি তনে করল পয়ান। 

জার পথে তরুতলে পড়িয়াছে কান ॥ 

তাহে হেরি চওলি থুয়্যা তারে নামে। 
নাগর বলে রঙ্গিনী মায় পিবা কামে ॥ 

হাম উপেখি যৈছে আছে রাই । 

গোকুল বহে, কিবা পুছ তোমার ১ 

লাজ নাই | ১০ 

৪. 

অবল! অথলা হৃদয় সে। 

তোমারে রুসিক কহিবে কে ॥ 

হোহে যদি সে করল মান। 

কাহে উপেখি যাইনা কাহ, ॥ 

কেনে আলুয়। পড়েছে ধড়া। 

কোথা বা পঙ্য।ছে মোহন চূড়া ॥ 
কেন ব| না শুনি মুরলী গান। 

যাহাতে হরিলে গোপীর প্রাণ ॥ 

অঙ্গে কেনে ধুলি কোথায় সে বেশ। 
ধে রূপে ভুলাইল1 বরজ দেশ ॥ 

সরল পিরিতি না জান পিয়া । 

গৌকুল কহে তোর কুলিশ হিয়া ॥ ১১ 



২য় সংখ্যা। ১৩৪৪ সাল ] 

এ দুতি স্থধামুখী করিলে পয়ানে। 

কুপা করি রাই মুখ করাও দর্শন ॥ 

রাই বিরহ।নলে মোর প্রাণ দহে। 

মুরছিত জনে পুণ ঘাঠ নাঠি সহে ! 
তুয়া গুণ বদিন মানব হাম। 

সব জন জানব অনুগত শ্য।ম ॥ 

ক!হে দগধ দুতি হাস কহবাঠ। 

পরাণ রাখহ মোরে লঞ্চ! চল সাগ ॥ 

হাস হালি দূতি তবে কহে প্রিয় বাণী। 

তোমার নামে পদে ধরি সাধব মানিনা ॥ 

তুকু ভীাড়াওবি গলে ধরি গীতবাস। 

যা হউক লঞা যাব কহে গোঞুলদাস।১২ 
টস ৬ 

চুড়। বান্ধি,আঁাটি দূতি পরাওল চির। 

অলক ঠিক দিল মোাইয়া নার। 
দেহ লহ বলি করে দিল মোহন বেণু। 

ধুল। ঝাড়ি চন্দংন চচ্চিত কৈল তনু ॥ 

নান। ফু.ল গীথি মাল। দিল বন্ধুর গলে। 

এই মালা রাইর গলে দিবে সেই বেলে ॥ 

এত কহি দূতী চলে শ্যাম করি সঙ্গে । 

পথে শ্যাম মুখ হেরি পুলকিত তঙ্গে ॥ 

পদকর্তী-গোকুল দাস ৩৫ 

কুপ্ নিকটে আসি কহে চতুরিণী। 
এখানে থাক তুমি আগে যাই আমি ॥ 
এত কঠি দু তবে করল পয়ান। 

রাই আগে আমি গোকুল 

বরে পরণাম ॥ 

রর 

সশ্মুখে আসিয়৷ দূতি কহে করজোড়ে। 

আনলাম তোমার শ্যাম ডাঁড়ায়া। দুয়ারে ॥ 

রাই বালে কি শুনাইলি কিবা দিব ধনে। 

হের আইস দূহি করি প্রেম"আলিঙ্গনে ॥ 

দুধাল পশাপি রাই দূতি নিল কোলে। 

পুন মাঁন ছলে বৈ, দুতি তারে বলে ॥ 
বগিলা সে রঙ্গিণী মরছে মদন । 

ম্যাম মাগে দুতি আসি দিল দরশন। 

বোলাইয়! নিল দূতি রসময় কানু। 

শ্যাম আগে মান সপিল নিজ তনু ॥ 

বিনয় করিয়া নাগর আধ আধ বলে। 

গোকুল কহে হাতে ধরি নেহ 
নিজ কোলে ॥ ১৪ 

১৩ 

৮ 

রাইয়ের পরশ, +১১০১০০১০১৪০০০৪ 
পি 

জ্শিবরভন মিত্র। 



বঙ্কিমযুগের ওপন্যাসিক-_ 

স্বগীয় ভারকনাথ ঘিশ্বীল 
( জীবন-কথ! ) 

স্১০2(%5)১০ ১ 

বঙ্ষিমযু,গর গুপম্যাসিক ও স্ববিখাত সাঠ্ত্যিক তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয় 

১২৬৫ বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ হুগলী সহরের সন্নিহিত বালোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ 

করেন । তিনি জাতিতে সদেগাপ। তীষ্কার পিতার নাম দিগদ্দর বিশ্বাস। 

দিগন্বর একজন উচ্চপদস্থ রাঁজকর্ম্চীরী ছচিলেন। কর্মীবনের প্রারস্তে তিনি 

মন্সেফের পদ এাণ্ত হন; পরে স্বীয় কর্ম্মকুশলতায় জেলা জজের আনন লাভ 

করেন। শুনিয়াচি, দিগল্বরই বাঙ্গালীর মধো স্নন প্রথম জেলা জজের ষ্মানিত 

তালনে সমাসীন হইযাঁছিলেন | 

তারকনাগের পিতৃদেব দিগন্বর বিশ্বাস নানাগ্ুণে অলঙ্কত ভিলেন। তিনি 

সামান্য 'অবস্থা হইতে অধ্যনসায় ও মতে বনু বাঁধা বিপত্তি .অতিক্রম করতঃ 

বিদ্যার্ভন ও গভীর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হ'ন। পরোপকার তীহার 

জীবনের একটী নিশেষত্ব ছিল এবং দানবীর বলিয়া কিনি যথেষ্ট সুখ্য'তিলাত 
করিয়াছিলেন । রাঞ্জকা্্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিনি যেরূপ ক্ষমতা-প্রতিপঞ্তি 
অর্ডভভন করেন, তাহা! একালে অনেকের ভাগোই ঘটেশপা। তদানীন্তন বঙ্গের 

ছোট লাট হ্যার এস্লি ইডেন এবং ভারতের বড়লাট ভর্ড কটন প্রভৃতি 

রাজপুরুষগণ তাহাকে শ্রঙ্গার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁরকনাথ এহেন 

আদর্শস্থানীয় স্বযোগ্য পিভার ও'ষে জন্মগ্রহণ করেন। হিনি তাহার পিশার 

দ্বিতীয় পৃত্র ছিলেন। | 

পঞ্ডিত ঈশ্রচন্দ্র বিদাাযাগন, শ্মাচরণ নিশ্বাস, প্যারা্ট'দ মিত্র বঙ্গিমচন্দ্র, 

সপ্তী বচন্দ্র, দীননন্ধু মিত্র, অন্য সরকাঁর ও উহার পিতৃদেব সব-জজ গঙ্গাচরণ 
সরকার, স্যার শুরুদাস পুভূতি স্বনামধন্য সমসাময়িক ন্যক্তিগণের সঙ্গে 
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তারকনাথের পিতৃদেব দিগম্বরের যথেষ্ট সন্ভাব ও প্রণয় ছিল। এই সকল 

মহ জীবনের সংস্পর্শ কৈশোর কাল হইতেই তাঁরকলাথের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিঠাছিল। 

পিতৃবি.যাগের দুই বগুসর পুর্বে ১৭ বগুপর বয়সের সময় তারকনাথের 
বিঝহ হয়। তীহার পতী শ্রগাঁয়া শরৎস্বন্দণী একজন বিদুষী এনং প্রথর 

বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন । তারকনাথ “শরৎ্-স্মৃতি” নামক তাহার জ্ীর জীবন 

কথায় লিখিয়।ছেন যে যৌবনের নেক চাঞ্চলা ও ক্রটা-বিচ্যুতির পথ হইতে 

তাহার স্ত্রী তাহা” রক্ষা! করিয়াছিলেন । সাহিত্য-সাধনায় তাহার স্থুষোগ্য। পত্বী 

তাহাকে অনেক সাহ'য্য করিতেন। 

তাঁরকনাথ তাহার পিতার মৃত্যুর পর বদর ১৮০৮ সনে গ্রবে'শকা 

পরংক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতে থ।কন। 

তীশ্ার পিতৃবিয়েগের পর তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন মাহেব দিগম্থরের 

সন্তানদের সন্ধান লইয়া'ছলেন। বাস্তবিক তৎকালীন ইংরেঞ্জ রাজকম্মচারিগণ 

এমনই হদয়বান ছিলেন! হায়! সেকালে রাজপুরুষদ্র যে মহানু ভবতা 

ও সহমন্ীতা চিল, একালে তাহা আার দেখা যায় না !! 
"যাহা হউক ১৯ বৎসরের যুবক তারকনাথ এই সংবাদ শুনিয়া ছোট লাটের 

সংঙ্গ দেখা করিলে তিনি তাহাকে একটা ডেপুটীর পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন 
নকন্তু তারকনাথ অধ্যয়ন শেষ না করিয়। চাকরা গ্রহণ করিতে অস্ব'কার করেন। 

তাপনকনাথ অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন; তিনি কাহারও কথ সহ্য 

করিতে পারিতেন না, এজন্য চাকরী গ্রহণ করিচে তীহার প্রবৃত্তি ছিল না, 
অথচ অবশেষে অনিচ্ছা শ্বন্বেও চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু হবযোগ 

একব র সরিয়া গেলে তাহা বুঝি আর আসে না, তাই যখন চাকরী করিতে 

প্রয়োজন ঘটিল, তখন পূর্বের স্বর্ণ স্থযাগ চলিয়া গিয়াছে । যাহ। হউক চাকরা 

শাইলন কিন্তু ডেপুটা হইতে পাঠিলেন না। ছোট লাট ইডেন তখন চলিয়। 
গয়'ছেন। স্য;র ষ্টুয়।ট বেলা তখন বঙ্গেশ্র। উহার সঙ্গেও তারকনাথের 
শহার পরিচয় চিল। সেই সুত্রেই ১৮৮৬ সালে তিনি সর্বপ্রথম জাহানাবাদের 

[বৰ রেজিগ্রার নিযুক্ত হইলেন। 

কিন্তু চাকর'তে ঢুকিয়াই গোল বধিল। মহুকুম] হাক্মকে স্বোষামোদ 

চরিত পারেন চাই বলিধ়াই উপরিওয়:লার নিকট তাহার বিরুদ্ধে গেপনে এক 



৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ১৮শ ভাগ 
এটি িিনিরিড54568-58086865১ রী 

মন্তব্য (প্ররিত হইল । ফলে, তথা হইতে ভুগলীরই অন্তর্গত শ্যামবাজার নামক 

একটা কদর্ষা স্থানে তিনি পরিবন্তিত হইলেন । 
তারকনাথ অত্ন্ত তেজন্সী ও নিরক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি 

পরাধীনতার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না, এজন্য চাকরী জীবনে ঠাহাকে বন্থ 

বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়া।ছল। | 

শ্যামবাজ'র নামক যে স্থানে তিনি পরিবপ্তিত হইয়। আদিলেন তাহা 

অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। পুনঃ পুনঃ অস্বস্থ হওয়ার ফলে তথা হইতে 

অন্যত্র যাইবার জন্য তখন অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই 

কিছু হইল না)। অবশেষে রেজিপ্রেণন পিভাগের কর্তা ইন্স্পেক্টার জেনারেলকে 
তীব্র ভামায় একখানি পর লিখিয়া ফেজিন্নে। দে সময় একটা দুষ্ট লোক 

গোপনে ইন্স্পেক্টার জেনারেলকে জানাইয়ান্িল যে তাৎকনাথ ন'কি তাহাকে 

বনমানুষ (09179 0010114 ) এবং আরও কত কি বলিয়াছেন। ইহার পর 

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের কর্তার পার্শনেল এসিম্ট্যাপ্টের নিকট হইতে তিনি 

নিম্মললিখিচ পত্র পাইলেন ,__ 
41 2017) 01596691005 6১6 1.0 1৮ 6০ ০৭]1 9101 9০৬ 6০9 

9১018]1) ৬1)9 500 1856 10690 9001) ৪2) 000089009 19691 0০ 

11), 199 909 17981) 60 753100 708 81১01007916 ?” 

অর্থাৎ ,- 

রেজিষ্টেশন বিভাগের ইন্স্পেক্টার ঞ্গনারেলের আদেশক্রমে আমি 
আপনার কৈফিয়ৎ তলব করিয়া জানিতে চাহিতেছি যে কেন আপনি তাহাকে 

অভর্জোচিহ পত্র লিখিয়াছিলেন? আপনি কি পদত্যাগ করিতে চাহেন ? 
তারকনাথ অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি এই পত্র পাইয়া 

একটুও বিচলিত হই.লন না, পরম্থ বুদ্ধিণলে উত্তর দিলেন 7 
*ড৬1)01) ৮৮৪ 811, ৮০ 00158 00] 90918 97)0 1013 1770 01006. 

(19০৮1 11759 09073601009 1. 09, 1 517511198119 11659 0 158190 

1) 00000106106, 1616 09 000৪ ৮11] 0141. (১6০ 9017009911 179 6০ 

18170817) 1)৩:৪ 810 100081. 

অর্থাত ;--.. 

যখন আমরা রোগ যাতনা তমুভব করি তখন আমর! বিধাতাকে গালি 

দেই। এক্ষেত্রে মামি যদি ইন্স্পেক্টার জেনারেলকে গালি দিয়া থাকি 
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তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আমার ইন্স্পেক্টার ক্ষেনারেল যদি 
আমাকে আর এখানে থাকিতে বাধ্য করেন, তবে প্রকৃতই মামি পদত্যাগ 
করিব। 

এই উত্তর পাইয়। তারকনাথের উদ্ধতন কর্মচারীর ক্রোধাগ্লিতে বারিপতন 

হইল। তিনি লিখিলেন ;-- 

০০] 91019086101 13 89031806015. ৬711] 9০৮. 80091 ১৪ 
9090181 3180-19:18678781010) ০01 1)017)]0, ?” 

অর্থাৎ চু 

আপনার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক । আপনি কি ড্রমকার শোেশিয়াল সব- 

রেজি ্রাীরের পদ গ্রহণ করিবেন ? 

কিন্তু তিনি কলিকাতার নিকটবন্তী কোন স্থানের জন্য প্রার্থনা করিয়! পত্র 
লিখিলেন। ইহার ফলে তিনি হাওড়ার অন্তর্গত (ডোমজুড়ে পরিবন্তিত হইলেন। 

কিন্ত ন্য়িতির খেলা কে হোধ করিবে ? এখানে আদিয়াও তারকনাথ আবার 

বিভ্রাটে পড়িলেন। 

শ শখন হাওড়ার স্পেশিয়াল সন-রেজিষ্রীর ছিলেন শনাঁমধগা গ্রতুতত্ববিদ, 

| প্রাঁজ। রাজেন্্রলাল মিত্রের পুত্র কুমার রমেন্্রলাল মিন। তিনি অতিশয় দাম্ভিক 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। তারকনাথ ডোমজুড যাইবার পুর্বেব তীহার সহিত 

সাক্ষাত করতঃ তাহার স্থৃতিবাদ করিয়। যান নাই বলিয়া তিনি মনে মনে খুবই 

বিরক্ত হইয়াছিলেন | তারকনাথের কিন্তু সে অভ্যাসটা মোঁটেই ছিল না। 

তাহার আাতুসম্মান জ্ঞানট। বেশী ছিল। 

ইহার ফুফল তল্লদিনেই ফলিল। একদিন অকল্মাৎ কুমার রমেন্দ্রলাল 

তাঁরকনাথের আপিস পরিদর্শন করিতে আসিলেন। আপিসে প্রবেশ করিয়াই 

তিনি অঙ্যন্ত আপত্তিনকভ'বে তারকনাথের চেয়ার নাড়িয়া বলিলেন, 

“উঠুন” ।॥ শারকনথ অবাকৃ। তিনি চেয়ার ছাড়িলেন না পরহ্ তাহার মুখে 

বিরক্তিব্যঞ্রক ভাব প্রকাশ পাইল । ইঠ] দেখিয়া রমেন্দ্রলাল বলিলেন, 
৮ 41810 6109 90001811990:75219651 01 12051817810 ৮7876 

6০ 178]9606 ০" 0280.” 
অর্থাৎ ১ 

আমি হাওড়ার ম্পেশিয়াল সব রেজিগ্ীর এএং আপন র ভাঁপিস পরিদশ্ন 

করিব। | 



৪৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১৮শ ভাগ 
টিটি 8516৮ রি ৩2 

তাঁরকনাথ গ্রত্যৃন্তরে বলিলেন,--৬9:চা চা], 09৮ ০০ 1996661 

৮৪] 9087 9886 (1১919, 196 106 019) 00918815610 01 

8110 (101 00 /111 1) £119+590. 60 11)57)906 1)0 01009.১ 

অর্থাৎ ;-- 
ভাল কথা-_আপনি ওখানে বসুন, হাঁগে জাঁমার রেজিষ্টারী সংক্রান্ত 

কাজ সারিয়৷ লই--তারপর আপনাকে পরিদর্শন করিতে দেওয়া হইবে । 

এই কথায় রম্ন্দ্রলালর মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি একট বিকট 

মুখভঙ্গী করতঃ কিছুক্ষণ বলিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে আপিস 

পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তারকনাধথের বিরুদ্ধে খুব খার'প মন্তস্য 

লিখিয়৷ গেলেন। তখন হাওড়ার ম্]াঞ্চিষ্রেটে যিনি ছিংলন, তাহার সঙ্গে 

তারকনাথের বেশ আলাপ পণ্চিয় ছিল। তিনি বাপার কি জানিতে চাঠিলে 

তাঁরকনাথ বঞ্িলেন যে তাহার কৈফিয়ত লব করিলেই সমস্ত ব্যাপারট! 

বোঝা যাইবে । তাহাই করা হইয়াছিল। তারকণাথ যপোপযুক্ত 'কৈফিয়ৎ? 

দিলে পর একজন ইংরেজ ইন্স্পেক্টার মাসিয়া আবার আপিস পরিদশ্বন করিয়] 

গেলেন। ঠিনি কিন্তু তারকনাথকে নিদদেষ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন । 

সমস্ত দোষ তখন রম্ন্দ্রলাঞ্জের ঘাড়ে চাপ্িল। তাহার উপর দিয়া আরও 

কয়েকবার এ রকম ঝঞ্চাটের ঝড় বহিয়। গিয়াছে কিন্তু কঠোর কর্তব্যপরায়ণ ও 

নিভীক লো ছিলেন বলিয়া কৎনও অপদস্থ হ'ন নাই। 

ডে|মজুড় হইতে তারকনাথ উলুবেড়িয়া, নৈহাটা, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থানে 

কাধ্যেপলক্ষে গমন করেন। অবশেষে বারুইপুর, ভায়মগ্ডহীরবার প্রভৃতি 

স্থানে কাধ্য করার পর ডিষ্রীক্ট সব রেজিস্ট্রার হইয়া তাহাকে জলপাইগুড়িতে 
গমন করিতে হয়। জলপাইগুড়ি থাকিতে ঠিশি রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি 

স্থান দেখিবার স্থযোগ লাভ করেন। 

কিছুকাল পর বাকুড়ায় একজন বিশেষ উপযুক্ত নোকের প্রয়োজন 

হওয়ায় তারক্নাশ তথায় পরিবন্তিত হন। তাহার সময়ে বাকুড়া আফিগের 

যথেষ্ট উন্নঠি হয়। ইহার পর ক্্ধমানে একজন সুদক্ষ লোকের আবশ্বক 

হওয়াতে বীকুড়া তইতে তাহাকে বদ্ধমানে পরিবন্তিত করা হইযাছিল। 
বদ্ধমানই তাহার "শষ কর্মস্থল । ১৯১৯ সনের ফেকয়ারী মাসে তারকনাথ 

ব্ধমান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। 



২য় সংখ্যা, ১৩৪৪ সাল ] ্বগীয় তারকনাথ বিশ্বাস ৪১ 

অবসর গ্রহণ করিয়া] তারকনাথ কলিকাতায় বাগঝাজীরে অবস্থান করিতে 

থাকেন। তিনি উপযুক্ত পিতার স্থযোগ্য সন্তান ছিলেন এবং তীহার পিতার 

অনেক সৎগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্থরসিক ও সদালাপী লোক 

ছিলেন। তাঠার বন্ধুবা্ল]ও উল্লেখযোগ্য । তিনি নিজ গুণে বু বিশিষ্ট 

বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার কর্মজ বনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাপ। 
তাহার স্ৃদীর্ঘ ৩৩ বগুসরের কণ্জীবন বনু রহস্য পরিপূর্ণ কিন্তু তাহ বিস্তারিত 

ভাবে অলোচনার এ স্থান নহে। 

তিনি যে একজন কন্মবীর ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই | তিনি 

সমযের সছ্যবহাঁর ক'রতে জানিতেন। তারকনাথ দক্ষতার সহিত রাঁজকার্য্যের 

কর্তবা প্রতিপালন করিয়াও, মক্রান্তভাবে আজীবন সাহিত্য সাধনায় তৎপর 

ছিলেন । রাজকার্ষ্যে একটা নিদ্দিষ্ট সময় ক্ষেপণ করিবার পর, পরিক্লান্ত না 
হইয়া তিনি যে প্রতিদিন সাহিতা সেবায় লেখনী পরিচালনা করিতেন, ইহ! 

তাহার কর্মজীবনের গোরব-_কর্্মক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কন্মা হইতেই 

১. আসল মানুষকে জানা যায়। 
ইংরেজ লেখিকা &1%7য ৩1) বলিয়া,ছন -- 
“48 11)0055 0100 15 0179 10087, % ৬ % গু রর 

1905 00015) 01 00181) 916]91- --%/161)000 0100 ৬০11?” 

অর্থাৎ ;__ 
মানুষের কর্দ্বারাই মানুষকে জানা যায়। পুরুষ হউক কিন্বা নারী 

হউক, কর্ম না করিলে তা'র আর মূলা কি? 

অতঃপর আমরা তাহার সাহিত্যিক জীবনের ষণ্কিঞিৎ আলোচন। করিয়া 

প্রবন্ধর উপসংহার করিব। শুনিয়াছি ভারকনাথের প্তিদেনই তাহাকে 

সাহিত্য সেবায় উত্পাহিত করেন এবং কনিতা বা প্রবন্ধ রচনা করিলে মাঝে 

মাঝে দশ বিশ টাকা পুরক্কার দিয় তাহার উৎসাহ জাগাইয়! রাখিতেন। 
১৩।১৪ বগুসর বয়ওক্রম কালে তারকনাথ বঙ্গসাহিত্যের চর্চায় 

“আত্মনিয়োগ করেন। তখন ১৮৭২ খুষ্টা্ব । সেই বগুদর সাহিত্য-সঞ্জাট 
বস্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” প্রঙ্গাশিত হইতে খাকে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন স্বীয় অসাধারণ 

প্রতিভাঝল হঙ্গপাহিত্য গগনে পৃর্ণচন্দ্রের মত বিরাজ করিতেছিলেন। আর 
তাহার চারিপার্থ্ে উদ্্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর মত বন সাহিত্যিক এঞকটিত 

হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেই এক স্বর্ণ যুগ গিয়!ছে। 



৪২ রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষ-পত্তিকা [ ১৮শ ভাগ 
উঠি রিিরিনী রি 05588488058 ডলি 

পূর্ন বলিয়াছি ঝস্কমচন্দ্রের সঙ্গে তারকনাথের পিতৃদেবের বিশেষ ঘণিষ্ঠত1 

ছিল সেই সুরে তাঁরকনাথ বন্কিমচন্দ্রের সঙ্গলী.ত স্থযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভার শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এব: তাহার পদাস্ক গনুসরণ করিতে 

চেষ্টা করিতেন । তাহাতে ঠিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্ধ্যও হইয়াছিলেন । 

তারকনাথ সর্বপ্রথম *ক্ষরচন্দ্র সরকা।রর__- সাধারণী” নামক সাগ্ডাহিক 

পত্রিকার সংবাদ দাতা ছিক্েন এবং মাঝে মাঝে তাহাতে কবিতাও লিখিতেন। 

ইঙার পর তিনি “নবজীবন” “আর্।দর্শন” “বান্ধব” পকল্পদ্রম” “বামাবৌধিনী 

পত্রিকণ” প্রভৃতি সামঘ্রিক কাগ.জ লিখিতে থাকেন। পরবত্তীক,লে “বন্ধ,” 
“ঢাক রিভিউ ও সম্মিলন” প্রভৃতি পত্রিকায় ত্রীহার কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়!ছিল। 

অনুমান ১৮ বৎসর বয়সে তাহার প্রথম পুস্তক “গিরিজা” নামক উপন্যাস 
প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দের মত কঠোর সমালোচকও “বঙ্গদর্শনে” ইহার 

একটা দীর্ঘ অনুকূল সমালোচনা করিয়াহিলেন' তণকালীন অন্যান্য সকল 
সংবাদ-পাত্রই ইহার প্রসংশা হইয়াছিল। তখন সরকারী “কলিকাতা গেজেটেঃ” 

ভাল ভাল বাঙ্গল। পুস্তকের সমালোচ”1 করা হ১ত। তাহাতে “গিরিজ৮.. 
সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে--+1015 15 ৮ 800069800] 11701076101) 0? 

13810011]) 010800175৮৮ এই সমালোচনা বাহির হইলে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন 

তারকনাথকে ছিজ্া”1 করেন,-+তারক, কলিকাতা গেজেট তোমায় ভাল 

বলেছে কি গাল দিয়েছে?” অগুতিভ না হইয়া তারকনাথ প্রত্যুত্বরে 

বলিয়ীছিলেন-_“ভাল বলেছে বলেই মনে করি ।” এ কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 

হাসিয়াচিলেন এবং এই যুবক যে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেফ্ট 

করিতেছে এ জন্য আনন্দিশ হইয়াছিলেন। তারকনাগের দ্বিতীয় পুস্তক» 

দনৈশবিহার” । ইহা তৎকালীন বঙ্গের ছোটলাট ইডেন সাহেবের লামে.উৎসর্গীকৃত 

হয়। ইহার পর তিনি “স্ৃহাসিনী” নামক উপশ্ঠ।স রচনা ফরেন। “কলিকাতা 

থেজেট” এবং. “সাধারণীতে” ইহ!রও উচ্চ প্রসংশা হইরাছিল। .অতঃ 

তারকনাথ, তাহার রচিত আর কোন পুস্তক সমলোচন৫ কোন সংবাদ বা 

সাময়িক পত্রিকায় পাঠাইতেন ন। তাঁরকমাথ যশের কাঙ্গাল ছিলেন ন 
ঝ'লয়াই বুঝি এইরূপ করেন। তিনি একবার তাহার একগন অন্থরঙ্গ বন্ধুকে 

লিখিযাছি:লের ,--"সগিত্য চ্চাঃ আবার গৌরব “ক? মনে হয় সেটি একটা 
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কর্তব্য কাজ। যথন সাহিত্যক্ষেত্রে লোকের অভাব ছিল--যখন সাহিত্য সেব৷ 

গৌরবের কার্য্য ছিলনা, বাঙ্গাল পুস্তক দেখিলে শিক্ষিত সমাজ নাসিক] সম্কুচন 

করিতেন, তখন আমার বাসন'_-আমার প্রবুত্তি আমায় তথুকাধ্ধ্য লিপ্ত করিত। 

এখন আর সে অভাব নাই। অনেক সাহিত্যিক জন্মাগ্রঠণ করিয়া বঙ্গভূমি 

সমুজ্ভ্বলল করিয়াছেন। কালে তাহাদের নাগ অক্ষয় হইবে - আমর! ভাদিয়। 

যাইন।” 

এই কথাগুলি দ্বাৎ। প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন একনিষ্ঠ সাহিচাসেবী 

ছিলেন। যশোলাপ্সাকল্পে ছিনি সাহিত্য সেবা করিতেন না_ সাহিত্যের 

পুষ্টিসাধনই তীহাব উদ্দেশ্ট ছিল । 
ত্ারকনাথের নাম ভাশিয়' যাইতে পারেনা, কাবণ বঙ্কিমযুগে বঙ্গ-সাহিত্যের 

বিরাট সৌধ ষখন গড়িয়। উঠিতেভিল, হখন তিনিও তাহার গঠনমূলক কার্য্যে 
আত্া'নয়োগ করিয়াছিলেন | তিনি উৎকৃষ্ট স্থপতি না হইতে পাব্ন--ভাহার 

রচনা, প্রথম শ্রেণর না! হইতে পারে তথাপি তিনি বঙ্কিমযুগের অন্যতম লেখক 
58 উপন্যাদিত “লিয়। আ দরণীয় 

,... ২১ বসব বয়সে তাঁতকনাথ « মাদরিণী”__নামক একখানি মাসিক পত্রিকা 

প্রকাশ করিত আরস্ত কর্নে। কাগজখানি নিয়মিতভাবে সাত বগুসর 

চল্দয়াছিল। সে কালের মাসিক পত্রিকার পরমায়ুর তুলনায় ইহা নিতান্ত 

সল্লায়ু ছিলনী। “বঙ্গদর্শন” ও ' বান্ধব” পত্রিকাৰ মত উৎকৃষ্ট সাময়িক দুইখানি 

তখন মুনুযুপ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে “আদরিণী” প্রগারিত হইতে আরম্ত হয়। 

গনভ্যভারক্”, “ভারতী” প্রভৃতির তখনও জন্ম হয় নাই। | 
বঙ্গ-সাহিত্যে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণেতা ( ৮ 010110171005 ৮৮169.) গণের 

খ্যা অধিক নতে। জনম্মধ্যে সর্ধগাগ্রে নাট্ুকার, রাজকৃষ্জ রায় ও গিরিশচন্দ্র 

ঘোষ এবং কবি-সআাট রখন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখধোগা | আমাদের 

আলোচ্য এস্থকার তারকনাথ বিশীসও তীহাদের মধ্যে অন্যতম ॥ তিনি 

শতাধিকগ্রস্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে এ পর্যান্ত ১০৯ খানি 

গ্রন্থের কথা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সকলগুলিই কেবল উপন্যাস নহে; 

উপন্যাস ভিন্ন অগ্যান্য বিষয়েও ফিনি লেখনী পরিচাপনা করিয়াছিলেন 

তারকনাথ, ৭১ খানি গল্প ও উপগ্যাস, & খানি জীবনীগ্রন্থ, ৫ খানি কবিতা] পুস্তক, 
২ খানি নাটক, ৪ খানি প্রবন্ধ পুস্তকঃ ৩ খানি বাঙ্গালা ও ৮ খানি ইংরেঙী 
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আইনের গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন। এতস্তিন্ন ৯ খণ্ড বাঙ্গাল! এবং ৩ খণ্ড ইংরেজা 

মাসিক পত্রকা€ তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
তাহার রচিত গ্রন্থ-নিচয়ের অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল । কোন কোন 

গ্রন্থ ৭ বার পধ্যন্ত গ্রচারিত হয়। পুস্তকণ্জনি ন্গতন্জভাবে মুদ্রুত হওয়ার পর 

নিঃশেষ হহয়া গেলে সমস্ত পুস্তক “তারকনাথ গ্রন্থাবলী” নামে ৭ ভাগে 

পুণমু্রিত হইয়াছিল। উহার পর আবার “হিতবাদী” সংবাদ পত্র, তাহার 

গ্রম্থাবলীকে ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া কাগজের উপহার হ্গরূপ প্রচারিত 

করিয়াছিলেন । তাহার রচিত আইন পুস্তকগুলিরও বহুল শ্রচার তইয়াছিল। 

ইহাদারা অনুমান করা যাইতে পারে ষে বঙ্গদেশে এককালে তাহার গ্রন্থাবলী 
আদরলাভ করিয়াছিল । তাঁরকনাঁথের “আদরিণী” মাসিক পর্জিকারও প্রায় 

ছুই সহজ গ্রাহক হইয়াছিল | ইহা কম স্বখাতির কথা নহে। পুস্তক বিক্রয় 
দ্বারা ঠিনি যে পরিমাণ অঞ্লাভ করিয়াছিলেন ভাহা এ দেশের অনেক 

গাহিত্যিতের ভাগোট ঘটে নাই । আইন পুস্তক হইতেও তিনি প্রভৃত অর্থ 

টরপাঞ্জন করন। . 
তাহার কয়েকথানি উপন্যাস হিন্দী, উর্দ, ও উড়য়া ভাষায় ভনুদিন 

হইয়াছিল। ভাগলপুরের একজন উকীণ ভীহার একখানি উপন্যাস ইংরেজী 

ভাষায় তর্িমা ক্য়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত ভইয়াছিল কিনা জাতিতে 
পারি নাই। 

তারকনাথের উপন্যসগুলি মৃখপাঠ্য--পাঠ করিতে ক্লান্তি বোধ 
হয়না। তাহার ভাষ! সহজ সরল, শিষয় বস্তু ন্ছিক্ বাঙ্গালার, তাহাতে 
বৈদেশিক উপাদান নাই। 

তাহার রচিত “গির্জা,” “সৃ!সিনী, পচঞ্চলা,» “পরিণাম,” “কাকাবাবু,” 
_অমলা,” “পরলোক” প্রভৃতি উপশ্যাসগুলি স্কলিখিত এবং সমাজের কল্যাণকর । 
তাহার চিত্রিত চরিত্রগুলি বঙ্গ-সমাজের সম্পূর্ণ উপধে,গী;__তাগাদের নধ্যে 
পাশ্টাত্যভাবের ছায়া! শাই। আধুনিক এক শ্রেণীর পাঠকমগ্ডলীর তাহাতে 
রুচি-রোচন না"ও হইতে পরে কারণ, তাহার রচন| যৌনতন্ব অথবা পাশ 
মিথুন-রাগের লীলাবিলাসের মহিমামপ্ডিত হইয়া পরিব্যপ্ত হয় নাই কিম্বা যৌন 
মনস্তম্বের চুল-চেরা বি-শ্লধণও তাহাতে শ্রলভ নহে। তিনি বক্ষিমের পদানুসরণ 
করিয়াছিলেন-__আধুনিক পাশ্চ!ত্য সাহিত্যের ছায়া অপলম্বন করিবার স্থযোগ 
তাহার ছিলনা ধিশেষতঃ তাহার ভাবধার। পাশ্চাত্য দে!ষদৃষটও হইতে পারে নাই। 
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তারকনাথের কয়েকথানি উপন্যাসে বাঙ্গালীর ঘরের কথা-__-বাঙ্গালীর 
দৈনন্দিন জীবনের স্থখ ও দুঃখের, আনন্দ ও অশ্রুর তরঙ্গলীল! প্রতিফলিত 

হইয়াছে। -তীহার নায়ক নায়িকার চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি সমুহের বিকাশ- 

মাধুরী ও পরস্পর সংঘাত নিতান্ত বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। উদার 

চরিত্রের আলেখা--যাহার অন্ুলরণে চিত্ব-ক্ষেত্র বিনোদিতু হয়, তজপ উপাদান 

তাহার উপন্যাসে নিরল নহে। উপন্যাসের ভিতর দিয়া তিনি উচ্চ আদর্শ 

ফুটাইয়। ভুলিতে যত্তের ক্রুটী করেন নাই। তারকনাথ একবার আমাদিগকে 
লিখিয়াছিলেন যে--নস্কিম বাবু নাকি তাহার “অমলা” উপস্যাসের স্থান বিশেষ 

উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে পুস্তকে এত ম্ুম্দর ভাবের উচ্ছাস থাকে, 

সে পুস্তক নিশ্চয়ই আদরের বস্তু । 

আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ ইংরেজ জেখকগণের মনস্থত্বমূলক ও শিল্পসস্তার 
সম্বলিত উপগ্যাস সমুহের পার্খে উনবিংশ শতাব্দির ইধ্রজী উপশ্যাসগুলির 

 যেস্থান, মানবজীবনের নিগুট় রহস্যের বিশ্লেষণকারী বর্তমান বঙ্গপাহিত্যের 

: প্রগতি-পরায়ণতা-মূলক প্রখ্যাত উপন্যাস সমুহের পার্খে__তারকনাথের উপন্যান 
| , প্রস্থাবলীর স্থানও তদ্রপ ঝবলিলে মনে হয় অন্যায় হইবে না । এক্সন্যই বোধ হয় 

“ এক শ্রেণীর পাঠকমগুলীর নিকট তারকনাথের নাম অপারজ্ঞাত । উপন্যাসের 

আদর্শ যে একটা জাতির উপর কত বড় প্রভাব বিস্তার করে ভাত! 

তারকনাথের অভ্ভ্ধাত ছিল না। আর্থ লোভে একট! জাতিকে কুপথে পরিচালিত 

- করিবার স্থযোগ দান করিয়া তিনি উপন্যাস লিখিতেন না। উপন্যাস সম্বন্ধে 

' ভাহার মনোভাব প্রায় ২৫ বশুসর পূর্বেব তিনি একটা প্রবন্ধে নিম্মশিখিত ভাষায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ৮ 

“লেখকগণের নিকট 'আমার নিবেদন--উপন্যাস রচনা করিতে হইলে 

“মানবজীবনের, সুষ্গমাণুসূন্মম সকল ঘটনাই ধদি লোক চক্ষে উপস্থিত করা 
' আবশ্বাক হইয়া পড়ে, _তাহ। হইলেও তাহাদের সাবধান হওয়। উচিত। 

_ গুপশ্যাসিকের হন্সে সমস্ত- জাতির হিতাহিত চিন্তা 'নির্ভর করিতেছে । ধাহাদের 

উপর সমগ্র জাতির চরিত্র গঠনের ভার, তীহাদের মধ্যে অনেকেই *প্রেম” 

নামে গ্রলোৌভনময় কুরুচির চিত্র যুনক যুবতীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে লজ্জিত 

হান না! এমনি তাহাদের. উপন্যাসের প্লট! ঝড় দ্ুঃখেই সাহিত্য গুরু 

অন্সয়চন্দ্র বলিয়াছেন,-_ “পাপের চিত্র কমাইয়। দাও, পুণ্যের চিত্র ম্বলস্ত হইয়া 
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উঠুক্।' আমাদের দেশের ওপন্যাসিকগণ কিন্তু স্াভাবিকতার দোহাই দিয়া, 
ব্যাতিচারমুলক প্রেমকেও সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতেছেন |! হায়! আরতো 
সাহিত্যনেত] বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত নাই,__-কে ইহাদ্দিগকে দমন করিবে ?” 

আমর] তীহার সমগ্র গ্রন্থাবলী পুনঃ প্রচার করিতে তাহাকে একবার 
অনুরোধ করিয়াছিলাম। পত্রের উত্তরে বড় আক্ষেপ করিয়া তিনি আমাদিগকে 
লিখিয়াছিলেন,__“ছুই দিকে দুইটা পুরুষ লইয়া যে যুবতী শুইয়া থাকিতে 
কুষ্টাবোধ করেনা, তাহার চরিত্রই আজকাল উচ্চাদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। 
এমতাবস্থায় আমি আর কোথায় দীড়াইৰ ?” 

তারকনাথ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পও লিখিয়। গিয়াছেন। আজ প্রায় 
২০ বঙসর পূর্বেব রায় বাহাদুর জলধর সেন পপ্রবানীতে* লিখিয়াছিলেন যে 
তারকনাথই বঙ্গসাহিত্যে দুর গল্প প্রবন্ধনা করেন। একথা কতদুর সঠিক 
তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইঠিহান লেখক বলিতে পারেন। গারকনাথের আর 
একখানি গ্রন্থ-_“বঙ্কিম বাবুর জীবন কথা” প্রপঙ্গে আমরা ছুই চারিটী কথ৷ 
বলিব। এই জীবনী গ্রন্থথানি হুলিখিত ও কৌতুহলোদ্দীপক । ইহাতে, 
স্কিমচন্দ্রের জীবনের যে সকল কথা আছে, তাহা স্রীযুক্ত খচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত “বঙ্কিম জীবনাতে” নাই। ভারকনাখের শিতৃদেবের দঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের 
ঘনিষ্ঠতাসূত্রে (তিনি কৈশোর কাল হইতেই সাহিত্য'সম্রটের সংশ্রবে আসিয়া- 
ছিলেন। এ স্থলে আমরা তারকনাথের প্বহ্কমচন্দ্রের জীবন কথা” হইতে কতক 
অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পাররিলাম না। তিনি 
লিখিয়াছে”৮- আমি দানবন্ধু বাবু ও বাঙ্কম বাঝুকে একজ্রে বদ্ধমানের বাসায় 
দেখিয়াছি। দীনবন্ধু বাবুর হৃদয়ের উদ্দাম উচ্ছাস কে ভুলিতে পারে না। 
বাটার ঝি চাকর পধ্যন্ত তাহার আগমনে আনন্দিত হইত। পাচক ব্রাহ্মণ 
উৎফুল্ল প্রাণে তাহার আহাধ্ প্রস্তত করিত। এমনি তীতার হৃদয় ভরা আনন্দ 
ছিল। একদিন রবিকার মধ্যাহে। দীনবন্ধু বাবু “কমলে কাণিনী”র পাণ্ডুলিপি 
পাঠ করিতেছেন । শ্রোতা পিতৃদেব, তাহার সহপাঠী, সবন্ঞঞ্জ গঙ্গাচরণ সরকার 
ও বঙ্কিম বাবু । বঙ্কিম বাবুর রসিকতার টিকা-টিপ্লনী চলিতেছে কিন্তু ঠাই 
পাইতেছে না--গঙ্গাচরণ ও দানবন্ধু বাবুর তরঙ্গে ভাপিয়া যাইতেছে। সেই ঘন 

ঘন হাস্য-_ সেই আনন্দভর। হৃদয়-.সই সারল্য- পেই রপামোদ আর দেখিতে 
গাইন।। 
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বিদ্যাসাগর মহাশয় বদ্ধমানে আসিলে আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় প্যারীটাদ 
মিত্রের বাটাতেই থাকিতেন। তিনি আসিলে *  % % % 

পিতৃদের সময়ে সময়ে তাহাকে ভোজ দিতে অনুরোধ করিতেন। শরীর হুস্থ 

পাকিলে প্রায়ই অনুরোধ রক্ষিত হইত। এ ভোজ তাহার স্বহস্তে রন্ধন করিয়। 

আহার করান মাত্র। একদিন ভোজ আমাদের বাসায়। ভোক্ত! বাবু ছুর্গাদাস 

মল্লিক, বঙ্কিম বাবু, সঙ্ভীব বাবু এবং আরও দুই একজন লোক। সাগরের 
একটী কড়া বাধ ছিল। সে বাধনীর ভিতর না আগিতে পারিলে তান 

খাওয়াইতেন না। সেটা এই যে,তিনি যাহ! স্বয়ং রন্ধন করিতে পারিবেন, 

তাহার অতিরিক্ত কোন দ্রেবা ভোকীশরা আহার করিতে পারিবেন না। সুতরাং 

মেনু (01608) অতি সামনাই হইত। কথিত দিনের মেমু_ভাত, পাঁঠার 

ঝোল এবং আম আদ! দিয়! পাঠার মেটের তম্ম। আহারের মময় গগনভেদা 

বাহবা পড়িতেছে । আর দেব-হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে উপবীত গলায় 

জড়াইয়া সহান্যে পরিবেশন করিতেছেন । বঙ্কিম বাবু বলিলেন,--“এমন শ্রন্বাদু 

অন্ন ত কখনও খাই নাই |” সগ্ভীব বাবু সহাস্তে উত্তর দিলেন,_হবে না কেন, 

'রাম্্াটী কার জানত_-এ যে দ্দ্যাসাগরের | বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনি 
' হাসির সহিত উত্তয় দিয়া বলিলেন,__-“না হে না, বঙ্কিমের সুধ্যমুখী আমার মত 

মুর্খ দেখেনি” বঙ্কিম বাবু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্ত্রী একটা হাসির 

তুফান উঠিয়াছিল। 
অপরিচিত লোকের কাছে বঙ্কিম বাবু স্থির গণ্ভীরভাবে থাকিতেন- রঙ্গরস 

বাঁ রসিকতা আদৌ করিতেন না; কিন্তু বন্ধু বান্ধবের কাছে সে গন্ভিঃভাব দেখ! 
যাইত না। ঞ ্ ক র 

বর্ধমানে আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে প্রতি বুসর 
অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইতেন। ৫ ্ ্ এই উৎসবে 

একবার বঙ্কিম বাবুর] তিন ভ্রাত। যোগদান করিয়াছিলেন। ক  * 

আহারান্তে দক্ষিণ] দিবার সময় বঙ্কিম বাবু ছুই হাত বাহির করিয়াছেন। পিতা 

বলিলেন,__ছুই হতে দক্ষিণ] নেবে নাকি 1 বঙ্কিম,'না নিলে চলবে না 
ভাই। গাড়ী ভাড়া একটা টাকা দিতে হবে। তিন ভাইএর রোজগার দেখছি 

॥* আন।; বাকী | আনা কি পকেট থেকে দেবে1? দক্ষিণা |» আনা, 
হিসাবে বিতরিত হইতেছিল। সত্য সত্যই তাহার দুই হাতে দক্ষিণা দেওয়া 
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হইল, তিনিও তাহ) আনন্দে পকেটে পুরিলেন। এ আমোদ আজকাল কয়জন 

করিতে পারেন ?” ঠারকনাথের “বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন কথা” নামক শ্রন্থে এ 

জাতীয় অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়ীছে। 

তারকনাথ পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তিনি এতদও্রসঙ্গে 

পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় বনু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তীহার সেই অধ্যয়নের 

ফল, প্রায় ৪০ বশুসর পূর্বে তিনি “পরলোক” নামক একখানি উপন্যাসের 

ভিতর দিয়া ফুটাইয়! তুলিতে চেষ্টা করেন । “পরলোক” উপন্যাস প্রকাশিত 

হইলে তাহা জন-সমাজে সনাদরও লাভ করিয়াছিল। এই “পরলোক” সম্পর্কেই 

: আমরা তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার স্মযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সে আজ 

১৩০৬ সনের কথা, তখন “তারকনাখ গ্রান্থাবলীর” দুই তিনটা সংস্করণ হইয় 

গিয়াছে । ইহার বু বসর পর আমরা যখন শ্ভাব-কবি গোবিন্দ দাপের 

জীবনী লিখিয়াছি, তখন তীহার সঙ্গে পত্রালাপ হইয়াছিল । আমর তাহাকে 

যথেষ্ট শ্রদ্ধা! করিতাম এবং বিনিময়ে তাহার স্রেহও.লাভ করিয়াছিলাম। | 

কর্মজীবন হইতে অবমর গ্রহণ করার পর চঙ্ষুরোগে তাহার দৃষ্টিনাশ : 
হইতে থাকে এবং আরও কয়েক বতসর় পর তাহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। : ইহার 

ফলে হিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হ'ন। বি 
আশ্চর্যের বিষয় এই থে বৃদ্ধ বয়সে ভগ্রা-্বাস্থ্য লইয়াও সাহিত্য-সেবার 

তাহার প্রবল উতনাহ ছিল। শেষ বয়সে তিনি ঠাহার ভাগ্যবতী সহধশ্মিনীর 
জীবন কথ। রচনা করেন। তিনি ব্য়। যাইতেন এবং একজন লেখক তাহা 

লিখিয়া লইত। এ জীবন কথ এবং প্পরলোক” উপন্যাসের ৭ম সংস্করণ 

মুদ্রিত করিবার জন্য মৃতু!র পূর্বের তাহার একট! অদম্য আগ্রহ জাগিয়াছিল। 
১৯৩৬ সনের এপ্রিল মাসে তারকনাথ একখানি পত্রে আমাদিগকে তাহার 

প্রাণের আগ্রহের কথা জ্ঞাপন করেন। এবং আমাদের দ্বারা উক্ত দুইথানি 

পুস্তক সংশোধন কযাইতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। 

আমাদের ন্যায় অখ্যাত ও নগণ্য সাহিত্য সেবীর বঙ্কিমধুগের গুঁপন্যাসিকের, 

রচনার উপর কলম ধরিহে যাওয়া একটা গৌরবের বিষয় হই'লও, তাহা! ষে 
ধৃষ্টতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কাজেই তাহার প্রস্তাবে আমরা 

ইতন্ততঃ করলেও অব;শষে তাহার সনির্দন্ধ অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া ৭. 

ছিলাম । ১৯৩৬ সনের ২৫শে মে তিনি আমাদিগকে লিখিলেন,-. 
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“পরলোক সর্বপ্রথম ছাঁপাইব, স্থতরাং তাহার পাুলিপি ইচ্ছানুরূপ 

সংশোধন পরিবদ্ধন বা পরিবশুভন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আপনাকে দিলাম। 

আপনি বিন্দুমাত্র কু্টীবোধ করিবেন ন1৮ আমরা আপত্তি জানাইলে 

বয়েকদিন পরে আবার লিখিলেন,._-“আপনাকে যখন সকল বিষয়ে পর্ণ 

ক্ষমতা দিয়াছি তখন আপনি এত ইন্স্ততঃ করেন কেন ?” 

তথাপি আমর দ্বিধাবেধ করিতেছিলাম এবং শিব গড়িতে হয়ত বানর 

গড়িয়া ফেলিব এ কথা তাহাকে লিখিয়াছলাম। প্রত্থ্যস্তরে তিনি পুনরায় 
আম।দিগকে নিখিলেন 7 

“দুইজন সাহিত্যিকের চেষ্টায় যদি কাজটী স্ুুসম্পন্ম না হয় তবে বুঝিব 
আমর এতদিন সাহিতা-সেব। করিয়! দেশকে ঠকাইয়াছি। % ক্ষ: % 

বইধানি ছাপিতেই হইবে কাজেই ভুলভ্রান্থি না থাকে এজন্যই আপনাকে খাড়। 

করিয়াছি এবং ভগবত কৃপায় আপনাকে পাইয়াছি।” ইহার পর 'আবার 

লিখিলেন,_-“আমি যখন আমার হাতখান। কাটিয়া আপনার হাতে যোড়। দিয়! 

্রি়াছি তখন আপনার এত দ্বিধা বাঁ সঙ্কোচ করিবার কোন কারণ নাই। 
সাধায়ণ কথাবার্তা সরল ভাষায় এবং প্রাকৃতিক বর্ণনা যত ভাবময়ী পাণ্ডিষ্াপূর্ণ 
হয় ততই ভাল। আপনার মনের মত গড়িয়া দিলেই চলিবে । কথাবাত্তায় 

কোণাঘও আম।র ক্রুটী দেখলে আপনি নিঃসক্কোচে তাহা ঠিক করিয়া দিবেন, 

যেন ব্যাকরণ দোষ না থাকে । চক্ষু না থাকায় অনেক বিড়ম্বনা ! ডিকৃটেশনে 

বই লেখা অভ্যান আমার আদৌ ছিলনা--এখনও নাই |” 

জানিনা, কলিকাতায় তাহায় এত বন্ধু-বান্ধব থাকিতে আমাদের মত নগণ্য 

সাহিত্য-সেবকের সহায়তা তিনি গ্রহণ করিলেন কেন? সে ধাহাই হউক, 

তামরা অতঃপর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তাহার “পরলোক” উপন্যাসের, 

নানাস্থানে আমাদের সাধ্যানুরূপ পরিবর্তন, পরিবন্জন ও পরিবর্ধন করতঃ ৭ম 

স্করণের উপযোগী করিয়৷ দিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় গত বশসর তিনি তাহা 

, মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এবং পুস্তকের ভূমিকায় আমাদের কথা উল্লেখ করিতে 

তিনি কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। 

“পরলোক” উপন্যাসের স্থানে.স্থানে নৈসগিক বর্ণনা উপলক্ষে আমর! 

|ক ভাবে তারকনাথের রচনার সঙ্গে আমাদের রচনা যোজন! করিয়। (দিয়াছিলাম, 

এ স্থলে তাহার উদাহরণ ম্বরূপ ঘৎকিঞ্ি উল্লেখ করিলে বোধ হয় নিতান্ত 
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অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এক স্থানের বর্ণনা এইরূপ ;-- 

“আমাদের সম্মুখে সেই হুনিশাল নদী অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

তাহার জল-কল্লোল এবং নদীর গর্ভ হইত উত্থিত অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া আমরা 

কিংকর্তবা ন্মুট হইয়া! গেলীম' তখন আমরা যে প্রান্তর অতিক্রম করিয়। 

নদীনীরে আসিয়াচি, পশ্চাতে ফিরিয়া সেদিকে আর একবার ভাকাইলাম। 

দেখিলাম, প্রকাণ্ড প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে । কোন দিকে কোন প্রাণীর 

চিহ্নুমাত্র নাই। থাকিয়া পাকিয়া কোথা হইতে এক একবার উদাস হাওয়। 

আসিয়া দীর্ঘ-নিঃশাদের মহ সে প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। 

অদূরে প্রান্তর-প্রান্ত হিংঅক জন্ম পরিপূর্ণ । সে ভীঘণ অরণ্য আমাদের কাছে 

একটা দাঁরুণ বিভীষিকার মন মনে হইতেছিল। দেখিলাম, সে অরণোর 

সমুন্নতশীর্ষ ভীমকায় মহীরুহ সকল যেন মঙ্ভাযোগীর ন্যায় যোগপরারণ। উদ্ছে 

গগন মগ্ডলে মস্তঞ্চ উন্নত করিয়া কি যেন এক শ্গুট রহস্যের অনু ন্ধানে 

তাহাদের দৃষ্টি শিবদ্ধ। কে বলিবে কত যুগ যুগান্তর ধর্যা তাহারা এই ভাবে 
উদ্ধদৃষ্টি পরায়ণ হইয়। রহিয়াছে? কবে সে অপার রহস্তের সমাধান হইবে... 

তাহা বা কে জানে? :. 
বৃক্ষশরে কাক, চিল এবং গৃধিনা শুশি থাকিয়। থাকিয়া বিকট চীতুকার- 

করিঠেছিল। আর কখনও বা ধারে, কখনও বা ভীষণ ভাবে, দুরন্ত বাতাস 

প্রেত-নিঃখাসের মত সমস্ত বনভূমি কীাপাইয়া বহিয়া যাইতেছিল! (যে পিকে 

তাকাই, নর্ব্রই ভীষণতার প্রতিমুণ্ডি। কোথায় আফসিলাম, কি করি, কোথায় 
যাই, ভাবিয়া অবসম হইলাম ।' 

তীরকন।থের অভিপ্রায় অনুসারে, তাহার ভাষার সঙ্গে সামপ্তস্য রক্ষা 
করতঃ প্রাকৃতিক বর্ণনীর আমরা স্থানে স্থানে এজাতীয় ভাষা ব্যবহার 

করিযাছিলাম। ইহাতে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। তবে 
পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিবন্তন ও পরিবদ্ধন করাতে তিনি কিন্তু পত্র লিখিয়। 

আমাদিগকে তীহার মানন্দ জ্কীপন করিয়াছিলেন । পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার, 

পর “তানন্দবাজাও” প্রভৃতি পত্রিকায় সমালোচনা! উপলাক্ষ পরলোক” এর 

একটু নৃখ্যাতিও হইয়া/ছল। 
ইহার পর আমরা তাহার “শরত্থতি” নামক জীবন কথা খাঁনিও 

আঅ'গ্যোপাস্ত দেখিয়ী যথাযোগ্য সংশোধনাদি করিয়া দিয়াছিলাম , কিন্তু হুঃখের 

বিষয় তিনি তাহ] আর মুদ্রিত করিয়। যাই.ত পারেন নাই। 
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তিনি আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মৃত্যুর ছুই সপ্তাহ পূর্বের 
আমাদের শারীরিক অন্থুস্থতার সংবাদ জানিতে পারিয়া শামাপ্দগকে শেষ 
পর্রে লিখিরাছিলেন ;__ 

সাহিত্যিক হিসাবে আপনার জীবনের একটা মূলা আছে। ক % 
সাবধানে চলাফিরা করিবেন। % ক %৮ কাটা বোধ হয় তাহার 
অন্ধ-নসেহের নিদর্শন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । ভবে বাস্কিম যুগের একজন 

সাহিত্যিকের এ মন্তব্য প্রকৃত না হইলেও ব্যক্তিগঠ ভাবে মামাদের নিকট তাহ! 
আনন্দদারক। আমাদের পরিশ্রমের পুর্ষারস্বরূপ এটুকুই তিনি আমাদিগকে 
দিয়া গিয়াছেন, যদিও কথাটা আমাদের মত অখণাত ও নগণা লেখকের প্রতি 
একেবারেই প্রযোজা নহে । 

শেষ বয়সে তাহার হাদ্রে,গের মাত্রা অতান্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল॥ সময় 
সময় তিনি রোগ-যাতনায় অচৈতন্য হইয়। পড়িতেন। 

মৃতাুর কিছুদিন পুরন তিনি তাহার ছায়া-চিত্র (121০৮) ) আমাদিগকে 
.পোঠাইয়া দিয়া লিবিয়াছিলেন 
:পপরলোকে আমাকে চিনিতে পারিবেন ত 1” 

_ প্রত্ুন্তরে আমর। স্কবি টেনিসনের নিম্নলিখিত কবিহাটীর কথা তাহাকে 
স্মরণ করাইয়। দিয়াছিলাম ১ 
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অর্থা।_ 

যদিও অনন্তরূপী মহান্ সন্ায় 

বিচ্ছিন্ন করিবে যত অমর জীবন,_ 
পারিব চিনিতে আমি তথাপি তাহায় 
উভয়ে আবার দেখ! হইবে যখন । 

তারপর অকণ্মাত জানিতে পারিলাম বিগত ২৪ আফষাট বৃহস্পতিবার 
বেলা ৯-৪৫ মিনিটের সময় তারকনাথ পরক্োঞক্গমন করিয়াছেন। সমুজ্্ল 
আলোকমাল। বিমঞ্ডিত বঙ্কিম যুগের একটা প্রদাপ নিভিয়া গেল! মৃত্যুর সগয় 
তাহার বয়স ৮ৎ বগুসর হইয়াছিল । ভাগ্যপান তারকনাথ ৭ পুর, ৪ কন্যা এবং 
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বু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রাখিয়া যথাসময়েই সস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বিগত 

২৭শে আধাট়ের মফঃম্বল সংস্করণ “আনন্দবাজার পত্রিকা” এবং “ভারতবর্ষ” 
প্রভৃতি কাগক্জে তাহার মৃত্যু সংবাদ গকাশিঙ হইয়াছিল। 

তীহ্ার মত একজন একনিষ্ঠ সাহিষ্য-সেবী এ যুগে বিরল। মৃত্যুর পূর্বব 
পর্য্যন্তও বুদ্ধ ধয়সে ভিনি যে সাহিতা-সেবা করিতে বিরত হ'ন নাই, ইহা তাহার 

জীবনের একটি নিশেষস্ব। তারকনাথের মত শক্রান্ত সাহিত্/-সেবক আমাদের 

মধো যত আসেন ততই আমাদের মঙ্গল । 

“পরলোক”"-উপন্তাসের লেখক তারকনাপ বিশ্বাসের পরলোকগমনে 

হকি শেলীর দুইটি ছত্র আজ আমাদের মান বার বার জাগিতেছে /-- 
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শান্ত) শান্তি! সে ত মরে নাই) নহে নিজ্লায় মগন, 

সে যে উঠ্িয়াছে জাগি” সাঙ্গ তার জীবন-ন্পন ! 

ভহেমচন্দ্র চক্রবর্তী । 
-৯৯/(0) রথ 1 

হিন্দু দার্শনিকের লক্ষ্যপথ 

প্রনন্ধ লিখিবার প্রবৃত্তি বারংণার প্রবুদ্ধ হইা.লও, অনেকদিন হইল, প্রন 
পাঠ করা একবূপ ছাড়িয়। দিয়াছিলাম। সাহত্য-পরিষদই বলুন আর সাহিত্য 

সম্মিলনই বলুন, নানা রুচি-সম্পন্ন জন-সভার গব্ষেণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করা 
অত্যন্ত নিরাহ ব্যক্তির পক্ষই সম্ভব। নানাদেশীয় সাহিত্য-সশ্মিলনে, প্রবন্ধ 
পাঠকারী পপ্ডিতগণের দুববস্থার কথা ল্মরণ করিয়া আজ আমার নিবুত্তির পথে 
যাইবার জন্য মানসিক প্রেরণা আদিলেও, কি করি রঙ্গপুর-১হিত্য-পরিষদের 

সম্পাদক মহাশয়ের অনু,রাধে আজ আপনাদের সম্মুখে নিরস দর্শনের কথা 
বলিবার জন্থ উপস্থিত হইয়াছি। সাহিত্য ঢক্ক নিনাদে পৃষ্ঠম্পন্দন উপস্থিত 
হইলেও বাণ-বশি আপিয়। বিদ্ধ করিবার পূর্বেবই পলায়ন করিব, বেশী বিরক্ত 
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করিব না, অতি সংক্ষেপে দার্শনিকদিগের মুখ্য লক্ষ্য বস্তর সন্ধাদমাত্রে এই প্রবন্ধে 

বাক্ত করিবার যত্ব করিব। দুরূহ দার্শনিক-তন্ব, ব্যক্ত করা অতান্ত কঠিন 
হইলেও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারি-_ 

অথবা কৃত্ত বাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পুর্ব সুরিভিঃ। 

মনৌ ব্জ-সমুত্কীর্ণে সূত্রস্থেবাস্তিমেগতিঃ ॥ 
আধ মুনিখধিগণ . বেদ্-সমুদ্র হইতে যে সকল দার্শনিজক মতবাদ 

জন-সমাজের হিত কামণায় প্রচার করিয়। ধন্য তষ্টযাছিলেন আমিও এ 

গুলির সারাংশ যাহা সভা বলিয়। মনে করিয়াছি, তাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি । 
কোন মতবাদের পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় নষ্ট করিকনা। কেবলমাত্র দার্শনিক 
মতগুলির আংশিক সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিব । জাতি, ধর্ম ও কর্ম 

সমুহের সমন্বয় প্রধান এই কলিকালে, দার্শনিক মতবাদের সমন্বয় অপ্রাসঙ্গিক 

বলিয়া মন হয় না। অন্ততঃ সর্বৰ সমম্বয়ক।রী বন্ধুগণের সর্ববথা সহানুভূতি 

পাইবার আশা রাখি । যদিও হিন্দুদর্শনগুলির মধ্যে বৈষম্য ও. পাকা 
রহিয়াছে, তথাপি & গলির মধো কহুকঞ্থলি বিষয়ের অর্থৎৎ মুল উপাদান 

লির সামগ্তস্য রহিয়াছে । সকল দর্শনই নিন্ঘলিখিত ব্ষিয়ে একমত । আত্ম। 

'অবিনশ্বর "ও বিচিত্র বিশ্বর কারণ । আত্মার দেহাশ্ররই শ্বথ ও ছুংথের হেতু । 

মুক্তিই চরম উদ্দেশ্য । মুক্তির পথ, জন্মান্তরবাদ ও কর্্মবিপাক প্রদর্শনই 

দর্শনের লক্ষ্য। 

জানিনা দার্শনিক মত সমুহ বেদ*সমুদ্র হইতে কতকাল হইল অনন্ত 

শাখা-নদীতে পরিণত হইয়াছে । জানিনা ব্যাস ও জৈমিনি, গৌতম ও কণাদ, 
কপিল ও পতগ্রলি কোনদিন ভারতবযের কোন্দিকে অবতীর্ণ »ইযা সমগ্র জগ 

উদ্তাদিত করিয়াছিলেন। কেবল দেখিতেছি তাহাদের গ্রন্থ-দস্তার, কেপল 

পাইতেছি তীহাদের অসাধারণ বুদ্ধি প্র্ঠভার লাংণিক' পরিচয় । যখনই 

তাহাদের গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত তই, প্রতি বরণে বর্ণে দেখিতে পাই, “আক্ৈবেদং 

সর্ববং। আত্ম! বারে শ্রোতবাঃ মন্তবাঃ নিদিধ্যাপিতন্য:, তন্বমপি অহং ব্রঙ্গাম্মি” 

পরিদশ্যমাঁন ভুগণ্'আত্মারই প্রতীক, আত্মার অআরবণ মলন নিদিধাাসনই জীবের 

একমাত্র কর্তব্য । তুমি আত্মভাব লাভ কর, ভহং ব্রচ্মাস্লি মন্ত্রে দীক্ষিত হও। 

( একমাত আত্মভাধ লাভের জন্য আত্মানুসন্ধানই সকল, দার্শনিকগণের একমাত্র 

উপদেশ) ছুইখ-পঙ্ক-নিম জাগতিক জীর যখন যৌনন অতিক্ুম করিয়। 
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যৌবনের ভোগ বিলাসে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখনই তাহাদের আত্মানুন্ধ!ন 
প্রচেষ্টা ব্ধিত হয়। আত্মানুসঙ্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, শারীরিক 'ও মানসিক 
উভয়বিধ বলই একান্ত আবশ্যাক । বেদ ও উপনিষদ সমস্বরে বলিতেছে ও 

বলিয়াছে__“্নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ” ॥ বল অর্জন করিতে হইলে, ত্রহ্মচধ্য 

পালন, মাসন ও প্রাণায়াম শিক্ষা প্রয়োজন । আসন শিক্ষার ফল শবীর 

সন্ধির সবলতা প্রাপ্তি । প্রাণায়ামের ফল প্রাণ-বার-স্পন্দন স্থিরতা সম্পাদন । 

উভয়বিধ বল একত্রিত হইয়া মনকে সবল করিয়া তোলে । মন আত্মানুসন্ধানের 

অমোঘ উপাদান, মন স্ুস্তির ও সবল হঈলে আত্মানুসন্ধানে আর বিলম্ব ঘটিতে 
পারেনা । তাই যোগদর্শনে পতঞ্জলি বলিয়ীছেন - “যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ 1৮ 

মানরই অপর নাম চিত, বালাকাল তই শরীর ও মন যেজপে গঠিত হয়, 

আক্াবন এ ভবের পরিবঞ্ন বা পরিবর্দীন তান্যন্ত কষ্টসাধ্য | শ্বতরাং বালাকাল 

হইতেই ব্রঙগচধা পালন, আসন ।শঙ্গা ও গ্রাণায়াম সাধন প্রয়োজন। বেশী 

বয়সে এগুলি যেরূপ কষ্টায়ান্ত, সেইরূপ কুফলপ্রদ : দুঃখের বিষয় গুলি 

সনববিধ শিক্ষায়তনের বাজে কাজ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । কিং করবামঃ 

কালোহি বলবন্তরঃ। যহা হউক নাল্যকাল হইতেই শরীর গঠন ও মনকে 

আত্বোন্মুখী করিবীর জন্য দার্শ'নকগণ বারংবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।, 

মনকে আত্মানুগামী করিতে হইলে নিদা।নুশীলনের সঙ্গে অনিদা] ক্ষয়ের-- 

“রক্সোবেদং অর্বং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, তমের শিদিবীতি মৃত্যুমেতি নাহ্যঃ পন্থা 

বিদ্যতে আয়নায়” এমাদূশ অভ্রান্ত সতা দার্শণিক ও নৈদ্িক বীজমন্ত্রগুলির 

উপরে লক্ষা রাখিতে হইবে । ইহা সর্বব বেদান্ত পিদ্ধান্ত মুক্তাবলি, জীব-জগতের 
সনবদা পাণা ও সর্বথ| ধার্যা বলিযা দার্শনিকগণ জোর পূর্ব » ঘোষণা 

কিরা,চণ। যখনই বিষয় ভোগ বাসণ। বঙ্ধিত হইয়। পুঙ্জ কন্যা, ধন ধান্য 

প্রভৃতির আগমন ও বিয়োগ জনন স্বথ ও দুঃখ আসিয়া চিন্তকে নিক্ষিপ্ত করয়। 
তূ'লবে, তখনই সাবিত হইবে,_- 

“ত্রঙ্গা তাং জগন্মিগা মিখ্যেন শ্রথবেদনং, 

আব্দা। কলিতং সর্ববং, দুঃখংমু কলিতং ন কিং” 

আত্মা সর্ননথা নিষ্মল ও শুদ্ধ, স্থবখ ব] হুঃখ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারেন।, 
সুখ হঃখ জীবের ধর্ম, জীবভাবনিন্যু ক্ত আত্মীয় স্থথ হ্ুঃখ কল্পিত ধন্দ্দ। দুঃখ 

চিন্তা ষেমন আত্মাকে অবসন্ন করে, অপাততঃ মনোরম হইলেও সখ চিন্তাও 
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অবসাদক | যে বাক্তি সতত হ্ৃখ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে চাহেন, তাহাকে অল্প 

পরিমাণেও দুঃখ আসিয়া সহসা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে । হ্ৃখ-ও দুঃখ আপেক্ষিক 

ধর্ম, নিরবচ্ছিন্ন স্থখ সাংসারিকের পক্ষে সম্ভব নহে, মুক্তের কথা পৃথক । 

স্বর্গভোগও চিরকাল সওব নহে, তাই আন্তিক অধ্য-ঞষিগণ দার্শনিক তত্ব 

উদ্ভাবন করিয়া সর্পবদা আত্মানুশীলনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দার্শনিক 
পণ্ডিভগণ প্রথমতঃ স্যিবৈচিত্রোর মধ্য হইতে আত্মাকে চিনিয়া লইবার চেষ্টা 

করিয়াছেন। “লীকিক দৃক্টান্তের অবভারণা করিয়া লৌকিক আত্মভাব 

বুঝিবার ও বুঝাঈবার চেষ্টা কর্যীছেন | হাই দার্শনিকগণ শ সস দর্শন সৃষ্টি 

বৈচিত্রোর বিচিত্র ভাব লইয়া বিবিধ মতের অবতারণ] করিয়াছেন ; এ মাল মত 

মংস্থানুপন্জানের প্রতিকূল নহে বরঞ্চ অনুকূলই হইয়া | 

দার্শনকগণ এক আহ্মাকেই অনেকরীপে বাপভার করিয়াছেন । পরল 

নৈদান্তিকের ব্রল্গ, নৈয়ায়ি-কর ঈশ্বর, সাংখ্যের পুরুষ, “বীদ্ধের বুদ্ধ, শৈবেব শি৭, 

গাণপত্যের গণেশ, বৈঞ্বের বিষ, শাক্তের শক্তি, উহারা সকলে আত্মপদ বাচ্য। 

আনা অর্বশক্তিময়। সর্নবশক্তির আধার, সর্দিশ।ক্ত স্বরূপ। আত্মশক্তির 

প্রেরণায় জাগতিক জীবসমূচ শন পদ কর্মের ফল্ভোগের জন্য, নানারূপে আমাদের 

সিকটে উপস্থিত হইয়াছে । যেসকল কারণ বা উপাদান আশ্রয় করিয়! 

বিচিত্রতা অবলম্বন করিয়াছে আবার এ সকল বিচিত্র বস্তু এ কারণ শগারে 

প্রবিষ্ট হইয়। অদৃশ্য হইবে ইহই দার্শশিকের জীবোতপন্তি ও জীবের লয়। 

উতপন্তি ও লয়, আঁবিভভার ও হিরোভাব, স'ঙ্ক'চ ও বিকাশ একই কথা। 

মার্ধযদর্শনসমূহ নষ্টি ও সমগ্ঠি ভাবের বিশ্লেষণ ক'রবার জন্য নানান্দপ 

কৌশল আব্ক্ষার করিয়ছে। জীবের বাগ্রিভাবকে সমগ্রিরূপে, সমষ্টিকে 

ব্গ্টিরূপে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে হলে. স্থষ্টিতন্ব বিশ্লেনণ প্রয়োজন ; তা? স্থগ্টিতন্ে? 

বিশ্লেষণ দর্শান অতিরক্ত মাজায় পরিল।ক্ষত হয়। গন্য আস্তিক দার্শানকগণের 

মধো লাধারণতঃ ঠিন প্রক'র সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখিতে পাই; উক্ত সৃগ্ি প্রক্রিয়া 
তনটী পারিগাধষিক নাম লইয়া আমাদের নিকটে উপাস্তুত হইয়।ছে যথাক্রমে 

উহাদের নাম-_আরন্ত, বিসর্তভ ও পরণাম। মুনি গৌতম, কণাদ ও জৈমিনী 

আরম্তুবাদ সমর্থন করিয়ছেন, কপিল ও পহ্ঞুলিপরিণামনাদ, মুনি ব্যান বিবর্তনবাদ 

ব্যক্ত করিয়াছেন। আরম্তবদে অঠি সুঙম পরমাণু ও মহান আত্ম। বা ঈশ্বর 

জগতের মুলীভূত কারণ । উপাদান পরমাণু নিমিন্ত আত্তা বা ঈশ্বর। 
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ঈশ্বরের স্থষ্ি করিবার ইচ্ছ! হইলে পরমাণু সক্রিয় এবং মিলিত হইয়া দ্ধনুক, 

ত্রসরেণু, অবয়বাদিরূপে ক্রমশঃ স্ুল শরীর ধারণ করে । ছুটী পরমাণু 

মিলিত হইয়। দ্ব্যন্ুক, তিনটা দ্বযন্ুক মিলিত হইয়া ত্রসরেণু, কতগুলি ত্রসরেণু 

মিলিত হইয়! অবয়বী বা স্থুলশরীর উতপন্ন হয় । এ শরীরগুলি পাধিব. জলীয়, 

বায়বীয় ও তৈজস ভেদে চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে । পঞ্চভৃতের সমবায়ই 
শরীর । ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ ভেদে মহাভূত পাঁচটা । আকাশের 
পরমাণু নাই, উতপন্তিও নাই । আকাশ শুন্য পদার্থ, সর্বত্র সমভাবেই আছে। 
আকাশের শ্ঠায় কাল, দিক্ প্রভৃতি কতগুলি নিত্য পদার্থ বিশেষ বিশেষ কার্য 

পিদ্ধির জন্গ স্বাকীর করিয়াছেন, বিস্তৃতি ভয়ে এখানে বলিলাম না । ( আমার 

লিখিত “প্রা দর্শনে ' সকল বিস্তৃতন্ভানে বলিরাছি, ইচ্ছা করিলে আমার 
নিকট হঠতে পুস্তক লইয়া পাঠ ক'রবেন, গকৃত পাঠন্স হইলে মল্য লইব না|) 

ফলনঃ ঈশর প্রেরণায় ক্রিয়াশীল হয়া__পরমাণুই দ্বান্নকাদি ক্রমে জগত স্যষ্টি 
করিয়াছে, ইহাই আরম্তবাদের সগ্ি-প্রক্রিবা । 

পারণামবাপী পত্তষ্লি ও মুনি কপিল, বিনগ্ুবারী ব্যাসদেব, নিব ও 
পযিণামবাদ বাক্ত করিত ষাইয়া স্লিয়াঞ্তেন ;-- ক 

স তন্বহোহন্যথা গুথা বিকীর ইত্তাদাহৃতঃ। 
অতন্ততোশন্যপা প্রথা বিপর্ত ইত্যুদ'হৃতঃ ॥ 

নণার্থরূপে একটা বস্তুর অন্যরূপ ধারণের নাম পরিণাম । অধধার্থরূপে 
একটী বস্ত্র অশ্যরূপ ধারণের নাম বিন । যেরূপ দুগ্ধ বিকৃত ভইরা দধিরূপ 

ধারণ করিলেঃ দগ্ধের পরিণামাকে দধি বলিয়া বাবহাঁ৭ করি, এরূপ প্রকৃতির 
মতদাি পঞ্চবংশতি প্রকারে পরণামকে নিকার বলিয়া শান্কারগন নির্দেশ 
করিয়াছেন। পরিণামঝাদী কপিলের মত পুকষ ও প্রকৃতির সংগোগই স্যন্ঠির 
মুলাড়ত কারণ ; পুরুষ চেতন আগঢ নিক্ষিয়, গাকুতি আচেতনা অথচ ক্রিয়াশীল1 1 

গ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে অন্ধ ও গঙ্গুর ন্যায় স্থষ্রিকার্ধা স্ুসম্পন্ন হইতেছে । 

অন্ধের দৃষ্টিপক্জি নাই, চলিবার শক্তি আছে, পঙ্গুর চলিবার শক্তি নাই, দৃষ্টিশপ্ি 
আছে । পঙ্গুকে সঙ্গে চডাইধ! অন্ধ যেরূপ একস্থান হইতে 

অন্স্থানে ( পঙ্গু টিদ্দিট পপ ধরিয়া) মাইতে সমর্থ হয়, পেইবূপ প্রকৃতি 

অচেনা হইয়ীও পুরুষের চেতন প্রতিবিম্বের সাহাষ্ো জগত, স্ষ্টি করিতে সমর্থ 
ইইয়'ছেন। পুরুষ ও প্রকৃতির সুংযোগে প্রকৃতি হইতে , প্রথমে বুদ্ধি বা মহতত্ব 
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উতপন্ন হইয়াছে । মহত, হইতে অহংকার, অহংকার তইডে পঞ্চতন্মীত্র ও 
একাদশ ইল্জিয় | পঞ্চতম্মীত্র হইতে পঞ্চমহাতি ত উত পরন্ন হইয়াছে | পরিণামবাদী 

মুনি কপিসের মতে উত্ত পঞ্চবিংশত তন বাহীত, অতিরিক্ত কোন বস্থুই জগতে 

দেখিতে পাওয়া যায় না । উল পঞ্চবিংশতি তন্ের আবির্ভাব ভিরোগাব বা 

সংকোচ ও বিকাশ বাতীত উতপহি ও বিনাশ নাই, উহারা ক্ষয় ও উদয় রহিত 

নিতা পদার্থ। মুনি কপিল বলিয়াছেন,_-নাসন্তপছ্তে নচ সদ্বিনশ্যতি । 

এী এ তত্বগ্ুলি মে মে রুম ধরিয়া লোকলোচনবস্তী হইয়াছে, গাবার এরূপ ক্রম 
. আবলম্বন করিয়া প্রকৃতি শরীরে লুক্কাধিত হইয়া থাকবে তাবসর পাইলে 

আবার প্রকাশ পাইনে, এইরূপ অনন্ত কাল হইতে এ গ তন্বগুলির সঙ্কোচ ও 

বিকাশ হইতেছে ও হনে । পুরুষ বহু, প্রকৃতিও বহু, যে পুরুষের স্টিতন্ব সম্যক্ 

প্রকার অধিগত হইয়াছে, প্রকৃতির কার্ধা যিশি বিশেষরূপে জানিয়াছেন, 

তিনিই মুক্তিলীভের অধিকারী । পুরুন প্রকুতির কার্য জানিয়৷ প্রকৃতি সংসর্গ 

পরিত্যাগ করিলেই পুরুষ মুক্ত হনে । প্রকৃতি ৪ পুরুষের সংযোগে সংসার । 

 প্রকুতি ও পুকুর বিয়োগে বিমুক্তি। বিবর্ভবাদী মুনি ব্যাসদেন বেদান্তের 

' সুত্রগ্তলি এতই স্থকৌশল প্রণয়ন কারয়াছেন যে, উহা দারা গাধুনিক প্িতমণ্ডলী 

' নাশাপথে চালিত হইয়াছেন | আচার্য শঙ্গর অদ্বৈতবাদ পোষণ কবিয়াছেন, 

রামানুজাচাধ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্ধা দ্বৈতবাদ সংস্থীপন করিয়াছেন। 

সকলেরই অবলম্বন বাসের একমাত্র বেদান্ত সুত্র। নেদান্মমহের সুলতঃ সি 
তলত ভাবিয়। দেখিলে বুঝিতে পারা ধায়, এক ব্রঙ্গাই জগতের উপাদান ও 

নিমিত্ত । "একোইং বহু সাম” এই ব্রাঙ্গী পারকল্পনাই জগত, স্ৃগ্রির কারণ। 

ব্রহ্ম বা আত্মা! নিচা, শুদ্ধ ও বুদ্ধ-্রভান। মায়া না গবিদা হাঘটন পটীয়সী ও 

অনাদি । 

ব্রহ্ম বা আত্মার স্ষ্টি পরিকল্লনেচ্ছা, মায়] বা অবিদ্যা হইান্ডে সস্কৃত। অনিদ্য। 

না মায়া প্রভাবে (স্থষ্টির ইচ্ছাযুক্ত তরঙ্গ হইতে থমে আকাশ, আকাশ 
হইতে বায়, বায় হইতে জলঃ জল হইতে তেজ, তেজ হইতে পুথিবা, প্রভৃতি 

প্ঞ্চভূত উত্পন্ন হইয়া পঞ্চাকরণ সাহায্যে গনন জগত, স্ষ্ট হইয়াছে । ব্রঙ্গ 
বিসদৃশ হগ্টিই বেদান্ত বেদ্য । এইরূপে তরঙ্গ বিবন্ভিত জগত, মায়! কল্পিত 
বলিয়াই মিথ্যা । গাই আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন রকম সহ্যং জগন্মিথ্যা, 

মিথ্যে স্খবেদনং |” পরিদৃশ্মমান জগত, মিথ্যা এইরূপ কষ্টানা সাধারণের 
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চক্ষে ভাল লাগিবেন বলিয়া, শঙ্কর জাগতিক বস্তৃগুপিকে পারমাথিক, 
বাবহাবিক ও প্রাঠিভাধিক রূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিঘা দেখাইয়াছেন। 

পরিদৃশ্যমীন জগত্ পারমাথিক ভাঁবে আসত, ব্যবহারিক ভাবে সহ. | তান্তিক 

বা পারমাথি ক সন্ধা, ব্রঙ্গা বাতী৯ ভন্যের নাই, স্বশুরাং পারমাথিক ভাবে জগত, 

মিথ্যা, ব্যবহ|রিক ভাবে সত্য । প্রাতিভাষিক বস্ত্রগ্ুলি সর্বদাই মিথ্যা। 

সর্নবদ্ধ ব্রাঙ্গস্থিঠি উপল হঈলে বাছা জগতের সন্ত্বা বিলীন হইয়া যাঁয়। এরূপ 

অবস্থার জগতের পৃগক সন্ধা কোথায়? তখন জীব ভাবিতে থাকে “ব্রক্ষৈবেদং 
সর্ব*, জ'বে! ব্রদ্মেব নাপর, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিগা।”-ইহাই বেদান্তের বীজমন্ত্র। 

এ এ রূপে স্গ্িপ্রক্রয়৷ বিশেষকাপ বুবিযা লইতে পারিলে, আরম্তবাঁদীর ঈশ্বর, 

বিবর্ধবাদীর ব্রগ্গ ও পর্ণামবাদীর পুরুষ চিনিয়া লইনে বিল ঘটিবেনা মনে 

করিয়াই স্যরি প্রক্ষিয়! বিশেষূপে দর্শন শান্সে ন্বিত হইয়াছে । বস্ত্বনঃ বহ্ম এবং 

আত্ম, ঈশ্বণ বা পুরুষ পরস্পব ভিন্ন পদার্থ নভে উতাসকের চক্ষে একই বস্তু। 

সি প্রক্রিয়া দ্বারা জাগতিন বস্গুঞ্লির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে, নেতি 

নে বুদ্ধিদ্বারা-- অদ্বিতীয়, আনন্ত, অসঙ্গ, স্চন্ধ বুদ্ধ-স্বভান আত্মাকে সহজেই 

ধরিতে পারা যায় । (বদান্তের মায়া, সাংখোর প্রকৃতি ও ন্যায়ের জদুষ্টও পৃথক 

বস্তু নতে। সাধ্কর রুচিজেদে, নানা নাম লইয়া আমাদের নিকটে উপন্তিত 
হইয়াছে | “ঈশ্বরের সিস্ক্ষা, ব্রলেব একোহং ক্হুসাম্” উত্যাকার বনু 

পরিকল্পন্চ্ছো, প্রকৃতি ও পুরুষের ন্গাভাবিক সংমযাগও একই বস্তু । জীবের 

স্ব সন গুবনজন্মান্চিত কর্মনীফলউ ভগবদিচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ কবিয়া তোলে। জীবের 

জন্ম অথাত, স'সার অনাদি, কখন কোথা হইতে আরম্ভ হঈরাছে, এযাবত, 

কেহই স্থির করিয়। বলিতে পারেন নাই বা বলেন নাই। 

অনাদি সংশারে জীনকে হানবরত ভাবু-ডবু খাইতে দেখিয়া কারুণিক 

দার্শনিকগণ ব্দ-সমুদ্ত দম্থন করিয়া যিনি ঘেরূপ রত্্ের তনুসন্ধান পাইয়ীছেন, 
[নিই নিজ নিক্ষ রচিকে নৈদিকমতবাধদর সহিত মিলাইয়া আত্মন্থ হইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । আত্মদর্শশের ফলে য সতোব অনুসন্ধান মিলিয়াচে, সেই সেই 

পরমার্থ সতোর সন্ধান, দর্শনের মধ্য দিয়া ভামাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া 

বলিয়াছেন,-_“আত্ম পারে আোতিব্যঃ মন্তবাঃ নি দিধ্য/)সিতকাঃ 1৮ 

ভবপারাবার পার হইতে হইলে সদগুরুর নিকটে থাক়্া আত্মার শ্রবণ 
করিতে হইবে। বৈদিক তাপ্রিক বা পৌরাণিক উপানা প্রণালী অব্লন্থন করিয়া 



২য় সংখা, ১৩৪৪ সাল ] হিন্দু দার্শনিকের নক্ষ্য পথ ৫৯ 

আঁত্বার মনন হর্থাত, আত্মভীব চিস্তা করিতে হঃবে। শীক্সীয় পদ্ধতিতে 

চিন্তিত আত্মভাবকে অবিচ্ছিন্নভাবে হায় রাখিতে হইবে। সর্বদা সাধকের 

হয়ে আত্মভাব ফুটিযা উিলে, বিষয় বাসনা দুরাভূত হইবে । বিষয় বাসনা না 

থাকিলে দ্ুঃখ কোথা হইতে আসিবে? দুঃখের আত্যন্তিক শিৰুত্তি ব নিত্যন্থথ 

সাক্ষাত.কারই দার্ণনিকের মুক্তি । জীবের মুক্তি কেবল যে মৃত্যুর পরেই সম্ভব 

তাহা নহে । প্রাণবায়ুব বর্তমানাবস্থায়ও মুক্তির আনন্দ জী-বর পক্ষে সম্তব। 

মুক্তিও দ্বিবিধ,__পরমমুক্তি ও জাবন্ুক্তি। পরমমুক্তি পরপারে, জীবন্মুক্তি 

জীবিত জনও উপভোগ করিতে পারে। আমিও আজ জাবন্মুক্জের ভাব 

আপ্লহ্থন করিলাম । 

চধাপক--৪ ভবরগ্জন তর্কতীর্থ। 

001) রহ 



স্পল্িশ্পিভট ? 
রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষদের-কার্ধা-বিবরণী । 

(২) ২৮শ বাধিক কার্ধা-ৰিবরণী ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ | 

( পূর্ন প্রকীশিতের পর) 
০১৯০ 

২৯ ন্নিশ্পণেস্ ভআগ্রিন্বেশ্শল্ন ৪- তারিখ উই ফান্ুন ১৩৩৯। 

আযুক্ত রায় শরগুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মহোদয়ের সভাপতিস্থে এই 

সভার অধিবেশন হয়। ইহা শোক সভা । রঙ্গপুরের উদীয়ম!ন সাহিত্যিক 

মানময়ী গালস্ স্কুল, থাড ক্লাশ, কঙ্গালদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা স্রকবি 

রবীন্দ্রনাথ ৈত্রের আকন্মিক পরলোকগমনে রঙ্গপুরবপসিগণের যে ক্ষতির 

কারণ হইয়!ছে তাহা স্মরণ কিয় রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষদের আহবানে বঙ্গপুরবাসা 

জনসাধারণ তাহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ ও তাহার আত্ম।র কল্যাণ কামনা 

করেন। অতঃপর তাহার পরিজনবর্গের নিকট সমবেদনা ভন্তাপন করিবার প্রস্তাব 

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

শক ন্লিশ্পেহন আগস্দিত্লেশ্শজ্য ৪-তাঁরিখ ১১ই ফাল্গুন ১৩৩১৯ । 

এই সভার সভাপতি ছিলেন তাজহাটের স্দনামধন্য ভূমাধিকারী রাজ। 

যুক্ত গোপাললাল ধার বাহাদুর । এই সভায় হঙ্গপুরের উদায়মান সাঠিত্যিক 

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতি মহোদয় 

শোকসুচক একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া মৃত সা্ত্যিকের সহিত ও সমাজ- 

সেবা সম্বক্গে আলোচনা করন | 

আমল শ7্ল ৪- 

১৩৩৯ বঙ্গাবকের সববপ্রকার আয়--- ৩০৮/৩ 

গত বগুসরের তহবিল-_ ১৭২৩৮/৯ 

ৃ স্ব ৩২৫৭) 

১৩৩৯ বঙ্গাংক্ের সর্পলপ্রকার বায় ৪8৪৮/৯ 

শুহবিল--১৫৮৩/০ 



২য় সংখ্যা, ১৩৪৪ সাল ] পরিশিষ্ট ৬১ 

আলোচ্য-বর্ষে এই সভ। রাজসাহী বিভাগের মাননীয় কমিশনার সাহেব 

বাহাদুর প্রদত্ত “এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল” মেরামতের সাহাষ্যকল্পে ২৫০২ 

ঠাক প্রাপ্ত হইয়। বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন । ওজ্জন্ক আলোচা-বর্ষের 

কার্যা-বিবরণের উপসংহারে আামরা মাননীয় কমিশনার মহোদয়কে অশেষ 

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি | 

শ্রীস্বরেন্চন্দ্র রায় চৌধুরী, ধর্ম্মভূষণ 

সম্পাদক, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষণ্ড। 

(৩) ২৯শ বাধিক কাধয-বিবরণী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ । 

আলোচ্য-বর্ষে রঙ্গপ্ুর-সাহিত্য-পরিষদের কন্ম পরিচয় লিপিবদ্ধ হইবার 

যোগ্য নহে। এই বগুসর হইতেই পাঁরষদর তুর্ববগুসর সুচিত হয়। দেশের 
রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থা, অর্থাভাব ও লোকাভাবই ইহার প্রধান কারণ। 

এ সময় দেশব্যাপী সন্ত্রাশবাদের ঘন (ঘার মেঘমালায় রাজনৈতিক গগন সমাচ্ছন্ন 
হওয়ার ফলে, মুহুমু্ি গাসন্ন বিপদের নিগাদ্দাম দিকে দিকে স্ফুরিত হইতে 

থাকে । কাজেই বাধা হইয়া আমরা শালোচ্য-বর্ষে তেমন সভাসমিতি আহবান 

. করিবার স্থযোগ পাই নাই। 

. শনকভ্য এনহুষ্খ্যা 2 আলোচ্য-বর্ষে সদস্য সংখ্য। পুর্ব বুসরের শ্যায়ই 
ছিল। এজন এস্থলে গাহ। পুনল্লিখিত হইল না। 

ম্ম্িত্বেশপন্ন £__আলোচা-বর্ষসে মাত্র দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল । 

নিম্ে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল । 

১ম অধিবেশন £_: তারিথ ২৯শে বৈশাখ ১৩৪০, শুক্রবার । 

সর্ননসম্মতি ক্রমে এই সভায় শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রন্্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ 
মহোদয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সভা রঙ্গপুরের পরলোকগত 

সাহিতিক রবীন্দ্রদাথ মৈত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্লে আভ্ত হয়। সর্বনপ্রথমে একটী 

স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার পর তন্মধ্য হইতে বিশিষ্ট ব্/ক্কিগণকে লইয়া 
তর্থ সংগ্রহের জন্য একটা কাধ্যকরা সমিঠি গঠিত হয়। 

২য় অধিবেশন £- তারিখ ২৫শে ভাদ্র ১৩৪০, রবিবার | 

সর্ববসন্মতিকরমে শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রচন্জ্র রায় চৌধুরী মহোদয় সভাপতির 
আপন গ্রহণ করেন। এই সভায় ৬রবীন্দ্রনাথ মৈপ্রের শ্ৰৃতি-রঙ্ষার্থ একটা 



৬২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১৮শ ভাগ 

নৃত্যগীতানুষ্টানের দ্বারা তাহার প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন ও তৎসহ 
সাধারণের নিন হইতে অর্থ সংগ্রহের ব্যনস্থা। করিবার প্রস্তাব কর! হয়। 

যথাসময়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে এবং ব্যয় বাদে উদ্বৃক্ত তহবিল মাহিগঞ্জের 

জমিণ!র শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত 
আছে। 

আতহ্স ম্যম্জ্ ৪ 

১৩৪০ সনের সর্বপ্রকার আঁয়-- ১৩. 
গত বগসঝের তহবিল-_ ১৫৮৩1/০ 

১৫৯৬|/০ 

৮৩৪০ সনের সর্বপ্রকার ব্যয়__ ৪২1/৩ 

তহবিল-_-  ১৫৫৩৮/৩ 

আলোচ্য বসবে ডিছ্রিক্ট বোর্ড হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। 

শীস্বরেন্দ্রন্্র রায় চৌধুরী, ধন্দুভূষণ 
সম্পাদক, রঙ্গপুর-সাহি ঠ্য-পরিষ?' 

(8) ৩০শ বাধষিক কাধ্যবিবরণী--১৩৪১ বঙ্গাব্র। 

আলোচ্য নষের অবস্থা গত বর্ষ অপেক্ষাও শোচনীয়। বিভীষিকামন্ত 
সন্ত্রাশবাদের যে দারুণ ঝটিকাবিগহ কয়েক বগসর ব্যাপিয়। সমগ্র ভারতের 
বুকের উপর দিয়া বহিয়। যাইতেছিল, তাহার প্রভাবে উত্তর বঙ্গের এ নগরীও 
অল্লাধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়াছিল । 

এ সময় রাজনৈতিক কারণে গভর্নমেন্ট হইতে সভাদমিতি নিযান্ত্রত 
করিবার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্থিচ হওয়ায়, এই প্রতিষ্ঠান রাজনীতি-সম্পর্ক-বিহীন 
হইলেও, নানা অন্থবিধা হেতু গত বসাংরর শেষ ভাগে এবং আলোচ্য-বর্ষে 
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই । উজ্জন্য 
আমরা সবিশেষ হুঃখিত। 

আলৌচ্য-বর্ষে সন্ত সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই । বিগত বৎসরেরই অনুরূপ | 
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আপ্ল শ্যম্স 8 

১৩৪১ বঙ্গাব্দের সর্বপ্রকার মায়-_ ৩৯০%১৯ 

গত বসরের তহবিল-_ ১৫৫৩৮/৩ 

১৯৪৪৬ 
১৩৪১ বঙ্গারব্ষের সর্বপ্রকার ব্যয় ১৭৯1৯ 

তহবিল-- ১৭৩৪'১/৯ 

আলোচ্য-বর্ষে ডিষ্র্র্ট বোর্ড পরিষদকে ১২০২ টাক সাহাধ্য করেন। 

এবং গচ্ছিত টাকার মদ বান্দ পরিষত ২৭০৯ প্রাপ্ত হ'ন। এই টাকা আদায় 

হইলেও স্থানীর মিউনিসিপ্যালিটার বাকী ট্যাক্স পরিশোধ করিতে এবং “রঙ্গপুর 
সাহিত্য-পরিষত” প্রতিষ্ঠানকে ষথারীঠি রেজেহ্রী করিবার জন্য সহ টাকা ব্যয় 

হহয়া যায়। 

শ্ীঃরেন্দন্দ্র রায় চৌধুরা, ধর্ষণ 
সম্পাদক, রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষণ্। 

(৫) ৩১শ বাধিক কাধ্য-বিবরণী,--১৩৪২ বঙ্গাব্দ । 

| শপ্ষত্ঞ সঘখ্থ্যা £-মআলাচ্য-বর্ষের সদস্য সংখ্য। পুর্ব বৎসরের অনুরূপ । 

অহ্িন্েশ্দজল £-এ বৎসর মাত্র তিন্টা অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে 

২টা বিশেষ এবং ১টা সাধারণ পর্যযায়ের। 
১ম বিশেষ অধিবেশন £ তারিখ ( ২১শে বেশাখ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ । ) 

এই সভায় মহামান্য ভারত-স্মআট পঞ্চমজভর্ভ মহোদয়ের রজত জুবিলী 

উপলক্ষে পরিষাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ্বরেন্দ্রন্দ্র রয় চোধুরী ধর্মমভূষণ মহাশয় 
(বিরচিন সম্বর্ধনা সূচক পপ্রশস্তি গীতিক” শীর্দক কনিতা জেলা ম্যা'জ্্রে 

বাহাদুরের মধ্যবর্তীতায় সআট সমীপে প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
সমাগত সাহিত্যিকগণ কর্তৃক সআট-দম্পতির উদ্দেশে রাজভক্তি জ্ঞাপন 

-ও তাহাদের দীর্ঘজ।বন কামন! করা হয়। 
এই সভায় পরিষদের গ্রস্থাধক্ষ্য শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র চৌধুরী “আরতি-মালা” 

নামক সম্রাট উদ্দেশ্ঠে লিখিত একটী কবিতা আবুত্তি করেন। অতঃপর কুণ্তা 

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র কব্যীর্ধাত মহাশয় কর্তৃক 



৬৪ রঙ্গপুর-সহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১৮শ ভাগ 

সআাট-দম্পতির দীর্ঘগ্জীবন কামনায় বিরচিত একটা সংস্কৃত প্রশস্তি পঠিত হয়। 

পরিষ হইতে প্রদত্ত “প্রশস্তি গীতিকা” ও শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রলাল মুখাভ্জি রচিত 

তাহার ইংরেজী অনুবাদ যথাসময়ে মহামান্য ভারত সআাটের নিকটে প্রেরিত হয় 

এবং তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ পুর্ববক পরিষদের সদহ্যবৃন্দ.ক ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত 

করেন। এ কবিতা ও সআাঁটের পত্র এস্থলে পরিষদের ইতিহাসের সম্িত 

ংস্ম্ট থাকার জন্য প্রকটিত-হইল। 

রাঁজ রাজাধিরাজ মহারাষ্ট্রপতি ভারত-সম্জাট পঞ্চমজর্জ মহোদয়ের 
পঞ্চবিংশতিতম রাঁজ্য-সুচনীয় রজতোৎদবে বঙ্গোত্তর ভূম্যাধিষ্টিত 

র্পুর সাহিত্য-পর্ষদের__ 
এ্রশ্পন্ত্ি শ্গীভিল্চা 

-৯উগ(শকর্থব 

জয় জয় সআট! অক্নের দাতা জ্গাননীড়ে গরিমার শিখী 

মক্ষয় অভিষেক কল্যাণ-গাথ' পঞ্চবিংশোজল বরষের রাখী 

রহ চির অব্যয় রাজ্ঞীমাতা। দী'প্তর জগ্লান তিলক আকি।' 
জয় জয়। জয় জয় 1 ্ 

করুণায় ভবদীয় সন্তানগণে পৃরা কীন্ত্িকলা রক্ষক তুমি 
তন্ময় তদ্গত চিন্তেতে ভণে জর্ণ ইতিহাপ প্রকট কামী 
নশ্মীল যজ্ছের মঙ্গল ক্ষণে ভারতী দেবক আশ্রয় ভূমি 1 

জয় জয়। জয় জয়। 

জয় ভয় সআট!। আর্তেরপ্তাত। অম্লান ভবদীয় শামনে রবি 
জয় মহারাজ্ি! জয় জগমাত] প্রতিভা দীপ্তিতে চিগ্ময় ছবি 
চিত্তের সন্তে'ষ আশিষ দাতা । €হ ভারতী ভাবুক ভক্ঠ নতি। 

জয় জয়। জয় জয়। 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিভূরূপে 

শ্রীস্বরেন্্রন্দ্র রায় চৌধুরী, 
সম্পাদক । 
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বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্লী ফোর্ট উইলিয়ম 

কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৫ সন। 

শ্রীযুক্ত বাৰু স্থুরেন্দরচন্স রায় চৌধুরা মহাশয় সমীপে-- 

ম€[শর, 

মহামান্য ভাঁরত-সআাট পঞ্চমজভ্ভের পঞ্চবিংশঠিতম সিংহাসনারোভনের 

রজতভুবিলী উৎসব উপলক্ষে আপনার বিরচিত প্রশস্তি-গীতিকা কবিতাটা 

সমাট মহোদয়ের সমীপে উপস্থাপিত করা হয়। ভারত-সআটের রাজানুচ্ছঞা 

অনুপার আপনাকে জানাইতোঁছ থে, আপনি ষে রাঞ্ভন্তি ও সদিচ্ছা প্রণোদিত 

হইয়া উদ্ত প্রশস্তি-গীতিকা প্রণয়ন বরিয়াছেন তাহা মহামান্য সআজাট স্ববরং 

হৃদযঙ্গম করিয়' আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। 

ভনদীয়-_- 

জি, পি, হগ, 

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী। 



৬৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পবিষ-পত্রিকা [ ১৮শ ভাগ 

২য় সাধারণ অধিবেশন-তাঁরিথ ১৫ই আযাঢ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ । 

(ক) পরিষদ মন্দিরের ভিত্তিভূমি ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ডের জন্য একখানি 
চুক্তি পত্র (],9889) রেজেছ্ি করিয়া দিতে গতভর্ণমেন্ট হইতে পরিচালকগণ 

আদেশ পায়'য় কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সমবায়ে একটি সমিতি গঠন 

করতঃ উক্ত চুক্তি পত্র সম্পাদন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
(খ) ডিঠিট বোর্ড হইতে মাসিক সাহায্য পুনঃ প্রবন্তিত হওয়ায় 

চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ভাপন কৰা জর্ননসন্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

(গ) মাননীয় শিক্ষাসচীব মহোদয় আলোচ্য-বর্ষে পরিষ মন্দির ও চিত্র- 

শল! পরিদর্শন করিলে পরিষদের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত হইয়। ভাঙার রক্ষাকলে 

পরিষদের তত্কালীন মুষ্টিমেয় কণ্মীদিগকে মৌখিক উৎসাহিত করেন এবং তাহার 
লিখিত যে বাণী পরে পাঠাইয়! দিয়াছিলেন, তাহাঁও উৎসাহজনক ও স্মরণীয় । 

তছুপলক্ষে তাহার প্রতি শ্ধা জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

(ঘ) প্রধান প্রধান নবাগত রাজপুরুষদিগকে পরিষদে আহবান করিয়। 

পরিষাদের কর্ণ্মপদ্ধতির প্রসার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

৩য় বিশেষ অধিবেশন ১--১লা মাঘ, ১৩৭২ বঙ্গাক | 

মহামান্য ভারত স্সাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অকস্মাৎ তিরোধানে 

নঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ্দে এই বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় পরলোকগত 

প্রজারপ্ীক সমাট মহোদয়ের জন্য গভীর শোক প্রকীশ করতঃ তাহার পবিভ্রে 

আত্মার ঢির*শান্তি কামনায় সমবেত সভ্যমগ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া বিধাতার নিকট 

এঁকান্তিক হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। | 

আনল ্্যক্ঞ ৪- 
১৩৪২ সনের সর্নবপ্রকার আঁয়-_ ১৮০২ 

পূর্ব বসরের তহবিল-_- ১৭৬31১/৯ 
১৯৪৪1০/৯ 

১৩৪২ সনের সর্নপ্রকার বায়-__ ১৯৭৪৮ 
তহবিল-_ ১৭৪৬।/১ 

শীস্বরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী, ধণ্্মভূষণ 
সম্পাদক, রঙ্গপুর-সাহিতঠ্য-পরিষণ। 



২য় সংখ্যা, ১৬৪৪ সাল ] পরিশিষ্ট ৬৯ 

(৬ ৬২শ বাধিক কাধ-বিৰরণী, ১৬৪৩ বঙ্গাব্দ 
স্কত্ ্হঙ্্যা 2 

সদস্য সখা! 

বঙ্গাব্দ | 352 
আজীবন ; বিশিষ্ট. অধাপক সহায়ক ছাত্র সাধারণ; মোট 

১৩৪৩ ৪ (১৯১ ১৪৭ 

আ(ঞ্ত্বেশখিন 2হালোটা-বর্ষে ৫টি অধিবেশন তইয়াছিল। 

মূ আধিবেশন 2--ঠারিগ ডঈ ভাদ্র) ১০৪৩ বঙ্গ | 

জআত্া5) শ্িনম্জ 8 
(ক) পর্ষদের নানাবিধ অভাব পুরণের জণ্য পরিধদ মন্দিরের একাংশ 

ভাড়া দেওয়ার ওস্ত।ব। 

খ) পর্যিদর বাধিক অধিবেশনে কলিকা চা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ 

চা।ন্নেতার হহোদ্যকে আহ্বাঁন্র বাবস্থা । 

(গ বঙ্গর গভণর বাগাদুরের রঙ্গপুরে আগমন উপলক্ষে পর্যিদের পক্ষ 

“হইতে প্রশস্তি প্র প্রণানের বাবস্থা । 
(ঘ) পরিষৎ মন্দির সংস্কার ও পত্রিকা প্রকাশের বাবস্থা। 

(ড চাদ] ভায়ের বাবস্থা 

(চ) পরিষৎ কর্মচারীর বেতন ও স্থায়ী সন্বঙ্গে আলোচনা। 

স্দ্গারল ৪ 
(ক) সর্িসম্মতিব্রমে পর্যিনর একটী অংশ, এ জেলার শিক্ষা 

ব্ভা.গর ইন্স্পেক্টার আফিস স্থাপনের জন্য আস্থাযীন্তানে মাগিক ২৫২ টাকায় 
উত্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষকে ভ'ড়া দেওয়ার ম্ব্য গীত হ্য। 

(খ কলিকাতা বিশএবিদ্যালয়ের ভাইস্ ঢ্যান্সেলার মহোদয়কে পরিষদের 

বাধিক সভার সভাপতিত্ব ক্বার জনা আৰ নের প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু তিনি 

তাার কন্দমন খালুলা জন্য রঙ্গপু.র শুগাগণন কারঠে অশন্ত হওয়ায় এ 

এই হাধিবেশন হইতে পারে নাই । 

(গ গভঙ্ণর বাহাদ্ররের রঙ্গপুরে আগমন উপলক্ষে ঠাহাকে অভিনন্দন 

. প্রদানের প্রাস্তাৰ গৃহীত হইলেও ছুঃখের বিষয় যে, সময়াভার শিনন্ধন ও পুণের 

অনুমতি গ্রহণের চেপ্টা না হওয়ায় এই সঙ্কপ্প সফল হয় নাই। 



৭৪ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষণড পত্রিক। [ ১৮শ ভগ 

(ঘ) ভাড়ার টাকা হইতে পরিষ্ মন্দির সংস্কার ও পরিষত্ পাত্রক। 

প্রকাশের মন্তব্য গৃহীত হয়। 
(৪) পরিযিদের সদস্যবৃন্দকে চাদ] দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবার মন্তব্য 

গৃহাত হয়। 

(5) অস্থায়ী পরিষৎ কর্মচারী পুর্ধের ন্যায় কার্য্য চালাইতে খাকিবেন 

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

২য় অধিবেশন ৫ তারিখ ২১শে ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব। 

নিদ্ধারণ 2-- 

(ক) সাহিত্য পরিষদের দুইটি কক্ষ সম্পর্কে আশু প্রয়োজনীয় সংস্কার ও 

বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংযোগ করিয়া দিয়া! মাসিক ২৫২ টাকা ভাড়ায় স্কুল সমুহের 

ইন্স্পেক্টার আফি:সর শ্তন্য ভাড়া দেওয়ার ভার পরিষণ্ড সম্পাদক মহোদয়ের 

উপর অর্পণ করা হয়। ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে প্রস্তাবিত প্রকোন্ঠদয় 
২৫২ মাসিক ভাড়ায় ডি্রিটি ইন্স্পেক্টার অব স্কুলকে অস্থায়ীভাবে ভাড়া 

দেওয়া হইয়াছে। 

(খ) কালেক্টার বাহাদুরের নিক এড.ওরার্ড মেমোরিয়াল হল সনাক্ত, 

কবুলিয়ত দেওয়ার জন্য এবং উক্ত হলের ভাড়ার টাক হইতে পরিষদের প্রাপ্য | 

অংশ আদায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য পর্ষিৎ সম্পাদক মহোদয়কে 
ভারাপণ করা হয়। 

(গ) শ্রমৃক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং যুক্ত স্থরেন্্ 
চন্দ্র রায় চৌধুর ধর্ম্মভৃষণ, পরিষড সম্পাদক মহোদয়ের সমর্থনে ডাক্তার শযুক্ত 

হেমচন্দ্র চক্রবন্তী বিদ্যাবিনোদ, সাহিতাডুষণ মহাশয়কে পরিষদের সদস্য ও 
সহকারী মম্প।দক মনোনীত করা হয়। 

৩য় আঁধবেশন; তারিখ ৩০শে মাঘ ১৩১০ বঙ্গাব্ব | 

স্থীন- এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল। 

নিদ্ধীরণ 8. 

(ক) সর্বসম্মতিক্রমে দত্বর রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষত পত্রিকার ১ম সংখা? 
পুনঃ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসং পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করার 

জ্তন্য রঙ্গপুর কলেজের প্রিন্নিপাল ডক্টর [ড, এন, মল্লিক মহোদয়কে 

পরিষদের পক্ষ হইতে অনুরোধ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার 



২য় সংখ, ১৩৪৪ পাল ] পরিশিষ্ট ৭১ 

সময়াভাব নিবন্ধন পরিষৎ সম্পাদক শ্রযুক্ত স্থরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী বর্মমভূষণ 
মহোদয়ের সম্পাদকশায় পত্রিকা প্রকাঁশের ব্যবস্থা কর! হয়। 

(খ) পরিষৎ গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন জন্য শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী 
দ্ৃহাশয়ের উপর গ্রন্থাধ্যক্ষেব পদ সহ ভারাপ্পণ করা হয়। এবং নিয়মিতভাবে 

সভা আহ্বান করিবার জন্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালক্কার মহাশয়ের 

উপর ব্যবস্থার ভার ম্যস্ত করা হয়। 

(গ) পরিষৎ মন্দির বৃহস্পতিবার ভিন্ন প্রতিদিন অপরাহ্ন ১।০টা হইতে 

৫ট| পধ্যন্ত উন্মুক্ত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়:। 

৪র্থ অধিবেশন ; ৩০শে ফাল্গুন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | 
স্থান -_-এড ওয়ার্ড মেমোরিয়েল হল। 

সময়-__সন্ধ্যাকাল। 
নিদ্ধারণ ৫ 

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয়ের আগমন 
প্রতীক্ষায় পর্ষদের বাধিক অধিবেশন স্থগিত রাখিঝার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হয়। 

(খ) ড্র ডি, এন, মল্লিক মহোদয়ের মময়াভাৰ নিবন্ধান শ্রীযুক্ত স্থরেন্র 

চন্দ্র রাঁয় চৌধুরী মহোদয়ের উপর পরিষ* প্রিকা সম্পাদনের ভার সদস্থাগণ 
কর্তৃক প্রদন্ত হয়। 

(গ) শিল্পলিথিত উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থ মকল সভায় প্রর্শন করার পর 

উপহার দাতাগণকে ধনাবাদ প্রদান করা হয়। 

সংখ্য। গ্রন্থের নাম উপহার দাতা 

১ জাবের ইতিহাস বন চৌধুরী জনতা বা সা 

০ টিগগত ২য় গঞ্জ ৭ না চে 

সরা দ্ঞঞ্লাক্কুলাদ 
সি ০৮০৯৩ এ ৩3 পতি ০ শিট শি পিপিপি 

৪ দশখানি হস্ত লিখিত পুাথ শ্রীযুক্ত হরিকেশব বন্দ্যোপাধ্যায় 



৭২ রঙ্গপুর-পাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১৮শ ভাগ 

(ঘ) পধ্যিৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্ুবেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্্ভূষণ 

মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শিন্মছিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ 
সভ্য শ্রেণীভুক্ত হায়ন। 

১। এআযুন্ড ঘশীন্দমোহন মজুমদব, বি, এ, 

২। , বদধর রায় বি, এল, 

৩। . উমেশচন্দ বশ্মণ, 

4 | , অদ্দিকাটরণ সিং, 

৫। , শির্মী,লন্দু রায় চৌধুপী, 
৬। , কামিনাবুমার পাপ, 

৭ | দ্বারকথ [সত । 

(ও. শাযুক্ত যঠান্দ্রমাহন মজুমদার মহাশর লিখিত জক্মণ।বতী বা গৌড়” 
«বং আযুক্ত উসেণচন্দ বন্মণ মহাশয় লিখি ৪ হগদভুব্শায় হীজগণের রাজধাশার 

পরিচয়” নামক প্রবন্ধয় পঠিত ও আ.জাচিত হয়। উনয় প্রবঙ্গই উত্তরবঙ্গের 

গাচীন ইতিহাস ভনুসন্ধাণের পথে নবান আলোক রেখ বিকর্ণ করিয়া,ছ। ॥ 

চ) কা!কণা নিপাসা “ত্রিআ ৮ ও আন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা কপি 

(শেখ ফজলুল করিম সাঁহিতারত সাহেবের এবং মভামাভাপাধায় পত্র ঙা 

যাদবের করত মহোনধের হবযোগা সহধম্মিণী “ড্রৌপদ।” নামক কাব্যগ্রন্থ 

লেখিকা জগদেশ্বরী দেবীর স্বগ।রোহণ উপলক্ষে সভার সদস্যগণ গভীর শোক 

প্রধাশ করেন। পৃত্ষিদের পক্ষ হইতে উভয়ের পরিজনবর্গের নিকট মম্ব্দেন। 

সূচক পর প্রেরণ কারবার এস্তাব সবব্সম্মতিক্র.ম গৃণীত হয়। 

৫ম আধবেশন ; তারিখ ২১শে চেত্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দ । 

নিদ্ধ/রণ 2 - 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। পুনঃ প্রকাশ বরা সম্পর্কে এই সভার 

অধিবেশন হইয়ছিল। সর্ববমন্মতিক্রতম নিল্লিখিত প্রবন্ধ সকল পত্রিকার 

১৮শ ভাগ, ১ম সংখ্যার জনা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত কর! হয়। 

১। হঙ্গপুর সাহিত্য-পরষাদর ইতিহাস উনপ্রকাশচন্দ্র চেধুরা। 
২) লক্ষণীবতী বা আদিম গৌড়-_শ্রাযতীক্দ্রমোহন মজুমদার, বি, এ। 

৩। ভগদন্ুবংশীয় রাজগণের রাঁজ্ধাশীর স্থান নিণয়-- 2, উমেশচন্দ্র বন্মণ ॥ 
৪। রঙ্গপুর পাররাবন্দ পরগণার ইতিহাস 

_উমতীন্দ্রাঘাহন মজুদ র, বি, এ| 



২য় সংখ্যা, ১৩৪৪ সাল ] পরিশিষ্ট ৭৩ 

৫। পরিশিষ্ট বা পরিষদের বিগত ছয় বতসরের অপ্রকাশিত কার্য্য-বিবর্ণী। 
পরিষত্ পত্রিকার জন্য উপযুক্ত এবং স্ুলিখিত প্রবন্ধ হস্তগত হইলে তা 

পরিষণে গ্রহণ করিৰার প্রস্তাব এবং রঙ্গপুরের কালীকৃষ্ণ মেসিন প্রেস হইতে 

পত্রিকা মুদ্রিত করিবার প্রস্তীবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

-৯৩১৪৩০ ম্বজ্গান্ছেল্স আন্স ল্স 

আলোচ্য বর্ষের সর্ববৰিধ আয়, ৫২৪4৬ পাই 

বিগত ব২সরের তহবিল,_- ১৭৪৬/১ ১৪ 

মোট-- ২২৭১॥ ৭ পাই 

আলোচ্য বর্ধের মোট ব্যয়, ২৫৩1৪ 

(মাট ততবিল,_ ২০১৮৮৭ পাই 

শনম্ষবন্দিশ্র আ্জেন্স ন্িম্বন্লন্ণ ৪ 

ঃঙ্গপুর ডিষ্টক্ট বোর্ডের বাধিক সাহায্য,_ ১৮০২ 

| স্দুস্থগণের নিকট হইতে চাদ] আদায়. ১৮৭ 

এককালীন সাহাধ্য প্রাপ্তি, ২০২ 

হাড় বাবদ প্রাপ্ত, ৭০%৮/৬ পাই 

ৃ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ আদা য়ঃ--. ২৩৬২ 

মোট-- ৫২৪৮৬ পাই 

নন্বলঞ্শ্গান্ল শ্যন্সেল্র ন্বিল্রশ্লল ৪০ 

মনিদর সংস্কার-_ ১৩২1/৩ 

কর্মচারীর বেঙন-- ৫৭০ 

মিউনিলিপ্যাল ট্যাক্স-_ ২৭২ 

গ্রন্থ খরিদ-__ ৬1০ 

বিবিধ ব্যয় ২৯৮৯ 

ৰ মোট-_-২৫৩1/০ 

গ্রন্থাগার £_আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগারে ৪২৫ খানি মুদ্রিত পুস্তক 

এবং ৪৮২ খানি হস্তলিখিত পুথি ছিল। 

.. মুত্তি ও মুদ্র £_-বিগত বতসর পর্যন্ত পরিষদে যে সকল মুগ্তি ও মুদ্র 
সংগৃহীত হইয়াছিল তদতিরিস্ত আর কিছু সংগ্রহ করা যায় নাই। 



৭8 রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা [১৮শভা? 

বিবিধ :-_দেশব্যাগী অর্থ-সন্কটের দরুণ সদস্যগণের নিকট হইতে যথাসময়ে 

টাদা আদায় না হওয়ায় রঙ্গপুর-দাহিত্য-পরিষতপত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে 

দাই। পরিষদের আয় বৃদ্ধির জন্য য়ে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে 

আশা করা যায় আগামী বর্ষ হইতে পরিষত পাত্রক! পুনঃ প্রকাশিত হইতে 

পারিবে 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্ধ্য-নির্র্ধাহক সমিতির সদস্যগণের নাঁম নিল্লে 

লিখিত হইল 2-- 

১। শ্রীযুক্ত রাজ! গোপাল লাল রায় বাহাদুর তাজহাট তধিপতি 

_-স্ভাপতি। 

২।  , রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, লহকারা মভাপতি। 

৩। ১, রয় যোগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় বাহাছুর। 

৪। , ন্ুরেন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্মমভূষণ, পরিষৎ গম্পাদক। 

৫1» পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক | 

৬। » মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

৭| ১ কেশবলাল বন্থ বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ব। 

৮। » পঞ্ডিত ভবরগ্জুন তর্কতীর্থ। 

৯। ১, আঁশুভোয লাহিড়ী বি, সি, ই। 

১০। ১ হেরম্থনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। 

১১। ১ নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী । 
উল্লিখিত কার্যকরী সমিতির সহায়তায় আলোচা বর্ষে পরিষদের কাধ্য 

নির্বাহ হইয়াছে । 

শ্রস্থবেন্চন্্র রাঁয় চৌধুরী, ধর্মমভৃষণ 
হল্পাদক। 

স্টটট। (0) রস 



বিজ্ঞাপন | 

ছিলন্রা স্মর্ভি উন্৯তনন্ব ? 

চতুর্থ অধিবেশন । স্থান-_রঞ্গপুর বদরগঞ্জ থানার অধীন শিবপুরস্থ 

তামের গড়। 

অধিবেশনের তারিখ--২০শে মার্চ ১৯৩৮ 

যথারীতি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। 
সভাপতি -শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ধর্মভূষণ, ভারতীয় রাষ্ট, পরিষদের 

ভূতপূর্বব সদস্য, জমিদার, কুণ্ডি, রঙ্গপুর । 

যুগ্ম সম্পাদক--(১) শ্রীযুক্ত পৃণচন্দ্র সরকার নি, এল রঙ্গপুর | 

(২) আীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস ডাক্তার, বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

জভার্থনা সমিতির সদস্য দিগের টাদা অনুন ১২ টাক! নির্দিষ্ট হইয়াছে | চাদ 
ইত্যাদি »স্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পৃর্ণচল্জ দাদ বি, এল (রঙ্গপুর) 
মহাশয়ের নামে প্রেরিতব্য। হাতে দিলে সভাপতি ও সম্পাদকদয় 

স্াক্ষ'রত রলদ পাইবেন । ইতি--১৫। ৬1৪৪ 



বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার নিয়ধীবলী । 

১। উপ্তরবঙ্গ ৭ আপগামের প্রত্রতঙথ, প্রাদেশিক ভামাতন্ব, কবিতদ্ব বন্্ান্তবংশীয়গণের 

ইত্বুনু, প্রাচান অপ্রকাশিত দুষ্পাপ) হস্তলিখিত পুথিশুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ: 

প্রাচান কাঠি রঙ্গ ৪ বিবিধ উপামে বাঙ্গল। ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ 

বঙ্গায় সাহ্ঠাি-পরিবত। বঙ্গপুর শাখ। গ্তাপিত হইয়াছে । 
২। যে সকল। মহান্ুভব ব্যক্তি এই সভার প্রায়ী পনভাগারে এককালীন পাঁচশত ব! 

হদ্ধ পরিমিত অর্থ দান করিবেন, তাহারা সভার আজীবন সদপ্ত ও পরিপোষকরূ:প পরিগণিত 

১:বপ। পু 

1 বাঙ্গাল সাঠিঠাানুরাগ শিগিত বাক্ি মাবেই “ই সম্ভার সাধারণ সদশ্ত নির্বাচিত 

হত পারেন | শির্টিদের প্রণালী মূল মভার আন্গরূপ | যথাবাতি মদ শির্বাচনের পর 

শির্ক বাক্সির নিকটে ভংসাবাদসহ একখানি পসপক্চপদ স্বীকারপর” স্বাক্ষর জন্য পাঠাইথা 
পা পয়া ঠহবে | নির্বাচনের ভারিথ হইতে এক মাস মনো ৪ স্দ্টপদ স্বীকারপারের শট 
আশগাণ পূণ করিয়া ১০ টাক। প্রবেশিকা (রঙ্বপুরবাপা ই ওয় সভার সদঙ্োর পক্ষে) শা চা 
মাসের আম চাদ ম্যনকমে ১, টাকা ( কেবণ শাখা-মাশার হদস্তের পক্ষে) সম্পাদকের নিকট 

পাঠাইণে াঙাকে সদগশেণীভীক্ষ করা হহবে। 
৬৭ স্ ৭. শীষ সিবিষদেক বাধ শিক্পীভর্দ দশয় সভা সদস্যকে মাসিক আন ০ 

আনা অব শাখা পবিধদের বম শিল্দাঠীর্ঘ কেবল শাখা সিন সদস্াকে মিজি অন্ন 

না টাদ। দিতে হয় অধিক হইলে আপত্তি নাইও সীশরে গৃহীত হাব । উভস্ব সভার 

সদ, ৭ শাথ। 9 মুল সভাব ঘাবশীয় অধিকারসহ 'প্রকাশিত পরিকাদি পিনামল্য প্রাপ্ত হইবেন) 
শাখ। স্গর সদগপ শাখসশার খাবতীযু অপিকারসত পরিকীপি বিনামুল্যে প্রাপ্ত হইবেন । 
শাখা-সভার সংগৃহীত যানতীয় গ্রন্থ ও পরিকাদি পাসে অপিকার উচ্যযু প্রকারের সদশ্যগণে ই 

থাকিবে । 

৫ 'এতদ্ব।তীত যাহারা সাহিত্য সেবায় ব্রতী থাকিরা বিশেষন্গাবে শাখাপরিষদের 
উপকার করিবেন, তাহার! চাদা দ্রিতে অক্ষম হইলেওঠ এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্তরূপে 

নিব্বাচিত হইতে পারিবেন ॥। এরূপ সদগ্জকে সভার উদ্দেশ সম্পূরণ জন্ট কোনও না কো, 
কার্ষো নিযুক্ত থাকিতে হইবে । শির্ববাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ । 

৬। সদরের সদশ্তগণের নিকট )হাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ম মধ্যে ও শেষভাগে 
ঠাদার খাত| পাঠাইয়া পিয়া চাদর টাক। পৃহীত হয় । মফস্বলের সদস্তদিগের নিকট বর্ষ মধ্যে 

ও শেষভাগে ভি* পি? ফোগে পত্রিকাদি পাঠাহয়া ঠাদার টাকা লয়া হয়। «ইরূপে বৎসরের 
টাদা বৎসরের মধ্যে শোপ করিয়া ন| দিলে কেহ পত্তিকাদি প্রাপ্তির ও অন্যান্থ অধিকারের দাবী 

করিতে পারিবেন না। উত়্ সাতার সদন্তের দেয় অন্যুন ॥০ চাদার 'জদ্ধাংশ মূল সভা এবং 
অপণাদ্ধাংশ শাখা-সভা স্বস্থ পত্রিঞাপি উক্ত প্রকারে ভি পি? ঘোগে প্রেরণ পুর্ববক গ্রইণ 
কর্রিবেন। মসুল সভা হইতে প্রকাশিত পত্তিকা ও গ্রন্থাদি যূল সভ। এবং শাখ! সভ! হইতে 
গ্রকাশিত পত্রিকা ও এন্থ।দি শাখ। সভ। স্ব স্ব বায়ে বিতরণ করিবেন | 

৭। কবল রগ্গপুরবাপীর একত্রে মুল ও শাখা উভয় সভার মধশ্তপদ গ্রহণের অপ্ধকার 

আছে। থে সকল সদস্ত ১৩২৭ সালের পৃব্বে উভয় সভার অধিকার পাঃঘ।ছেন, তাহার। রঙ্গপুরের 
অ'ধবাসী না হইলেও তাহাদের উভয় সমর অধিকারাপি অক্ষু& থাকিবে । | 

৮7 রঙ্গপুব শাখা পর্ষিণের অন্ঠান্ত যাৰতীগ নিয়ম মুল সভার 'শ্ুরূপ । 
সভ। সল্পকীয় টাক! ও বিনিময় পত্রাদি নিশ্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে 

পাঠাইতে হইবে । | 
রস্্রেশ্্ট্ত্র রায় “চীধুবী ধশ্মুভূষণ। সম্পাদক, 

বঙ্গপুর সাহিত। পর্ষিৎ ম.ন্দঃ। রন্ঈপুর। 



২৩০৯২৭2২৮০৯ ০৯৬০০ ত ইডি ইত্রবিইতিই্পবে কেসি ডি 

রা ৩৬০০০ 

টি বি স্মৃতি, উৎসবের মতা প্রবন্ধ কলিকাতা মাহিসত পর্তিকায় রি 

বেলা মাসে, প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া, 

চে ভহত্চবে ২ডদ ০ম ভবে, ৮৯ি৬স্তযাতভেকেত্হে 
১০ সাহিত্য পরি মন্দির । শ্রীযুক্ত শুরেজ্টজ রাঁধি চৌধুরী ধর্মভূষণ, সম্পাদক 

৮. স্লো ০্পশ্ল 

 সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 1 
(ত্ৈয়াদিক ) 

জ্উভ্নন্বিস্ণ ভ্ডাঙ্গ ছিন্ন)স্মঞ্জি ন্িশ্পেষ্ম তন কাত 
'ই্ীম্ঘুক্ড ৫কেস্ণ-অভশাজশ লুস্ত ন্হিক্যান্িস্দোতক 

সাহ্িভ্যিল্লত্ঞ? *পভজিস্গাঞ্জ্যকক 2 

রঙ্গপুর 
২ রর 1 

2৯১০ ১০৯১৭ ৯২২১০৯২১$৭ :১২২১৩৯২১১১৯১১২২২১৪৬ ১৯০৩১ 

৯৩০৪৫ 

রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষত কার্ধালয হইনে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী 
কবশেখর সহঃ সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। 

(প্রশ্ের মতামতের জগ্ভ লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী) 

সুচি । 
বিষয় পত্রাষ 

১1 উদ্বোধন অভিভাষণ--্রীধুক্ত রাজ! গোপাহলাল রায় বাহাঢ় | 
২। গভ্যর্থন। সথিতির সভাপতির অভিভাষণ-- 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রচন্্র রায় চৌধুরী ধর্থভূষণ 
৩। সভাপতির অঞ্ভভাষণ---শ্রীধুক্ত প্রবোধচন্ত্র বাকচী এম, এ) ডি-লিট (প্যারিস ১৫ 
৪। দিস্যাস্দান--ভ্ীযুক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত *ম) এ পি আর, এস বেদাস্তরত্বা ২৮ 

৬ 

9 

৫ । দিব্যস্বতি ভর্পণ (কবিতা)- শ্রীযুক্ত প্রকাশচম্ চৌধুরী রি শেখর ৩১ 
, ৬। উৎসবের সার্থকতা শ্রীযুকক কেশবলাল বস্ত্র বিদ্যাবিনোদ, সাহিতারত্ব ৩৪ 
48 দিব্য-ভীম শ্ৃতি ( কবিতা )--শ্ীপরেশনাথ পাহ! ১ ৩৯ 

7৮ নিলা নঙ্গীত--কথ।-_শুধুক্ প্রকাশচঞ্জ চৌধুরী ৪১ 
সুর-জীধুক্ত স্ুধীরচন্ত্র চৌধুণী (প্লীকঠ) 

৯ (উৎসবের কার্ধা বিবরপী-শরীযুকত পুর্ণচন্জ সরকার বি, এল | ৪ 

 খাধিক মুল ৩১ টাকা। টাটা দর ডাক মাতুযা (৮* আনা । 

গামরা প্রকাশ করিলাম না। ৮ রর 

ব৯১২১০৯ই১এ ২১55 ঠিডি০১কখহ০ক৯ডরী 



ন্দিন্বেনন 2 

রঙপুর সাহিত্য পরিষদর ঝ1ধিক সাহাষ্য মাত্র ৩২ টাকা নির্দিষ্ট আছে। 
দেশের অর্থাভাব নিবন্ধন কিছুকাণ: এই পরিষদের পত্রিকার প্রচার বন্ধ 
থাকে । জ্জদ্য সদস্য মহোদয়গণের নিকটেও উক্ত চাদ বিশেষরূপে চাওয়া 
হয় নাই। উপস্থিত রঙ্গপুর সাহিত্য পাঁরষত পত্রিকার পুনরায় প্রকাশ আস্ত 
করিয়া দেশের পুরাতত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য চচ্চণর প্রবর্তন কর। হইল। বস্তুতঃ 
এরুপ একধানি উচ্চাঙ্গের পত্রকার প্রায়াজনীয়তা বিদ্যোতসাহী মাত্রেই অনুভব 
করেন। এক্ষণে এই পঠিকা যাহাতে স্থপরিচালিত হয় তজ্জন্য ভগবগ কৃপা? 
এবং সাদস্তগণের একান্তিক সহানুভূতি * প্রার্থন! করিতেছি। তাহারা যেন 
পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধাদি এবং সভার বাধিক দেয় ৩২ তিন টাকা টাদা 
একত্রে বা একাধিক বারে পাঠাইয়! দিয়া উত্তরবঙ্গের এই প্রবীণ স'হিত্টিক 

প্রতিষ্ঠানের কম্্মশক্তি বৃদ্ধি করিয়া ইহাকে গৌরব মণ্ডিত করেন। 

শীহ্বরেক্্চন্্র রায় চৌধুরী, ধর্মভষণ, 
"সম্পাদক । 

স্বিভভাস্লল £ 

কামরূপ শসনাবনী ₹-- মহামহ্োপাধ্যায় পদক্মনাথ বিদ্যাবিনোদ 

তত্বসরস্বতী এম, এ. প্রণীত মুল্য ৬২ টাকা । রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য 
পরিষদের সদস্যগণের নিকট অদ্ধমুন্ে নিক্রীত হইবে । ডাকমাশুল দন্ত 

| প্রাপ্তিস্থান_ গ্রন্থকার, বাণিয়াচঙ্গ, স্রীহটর ( আসাম) 

বিজ্ঞাপন । 

বগুড়া দেরপুরের সাধক কবি ম্থগায় গোবিন্দ চৌধুবী মহাশয়ের রচিউ 
সঙ্গীত পুম্পাগুলি পুনরায় গর্ষিদ কর্তৃক মুদ্রিত হইতেছে । উক্ত গ্রন্থ গ্রহণেচ্ছু 
বাক্তিগণ গ্রাহক শ্রেণীডুম্ত হইবার জন্য  রুজগপুর পরিত্দ মন্দিরের 
সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়। অগ্রিম গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত গউন। 

নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে স্নতরাং পর সকলকে সন্তুষ্ট: করা- 
সম্ভব না হছে পারে। 







হত গ্যুন্র হলাহ্হিত্ড্য-স্পন্ডিজ্মশ স্সভ্রিক্কা 

৯৪০১ম্শ শ্গাগ্গ | €ক্জান্নক্ক ৯৩০৪৫ ৯ম তং] 

দব্য-স্বৃতি উনব 
৮তুর্থ ন্বাহিল্ষ অন্িন্বেশ্ন্ন ? 

শিবপুর ভামেরগড়, রঙ্গপুর । 

উদ্বোধন-অভিভাষণ। 

শন্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং মাননীয় সমবেত সুধীজনবৃন্ন। 

আজ আপনারা যে মহান আম্মার প্রতি জদয়ের এঁকান্তিক শদ্ধা নিবেদনার্ধে আমাকে 

পুরোভাগে রাখিয়। মে পুণা স্মৃতি উৎসবের আয়োজন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহ! 

আমার পটু হস্তে নিকিদে ঠুসম্পন্ন হইবে কিনা সন্দেহ! নিজের অজ্ঞতা 'ও বিনয়ের 

কথা উদ্বাপন কয়া আপনাদের মনে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ জন্মাইতে ইচ্ছুক নহি। 
আমি জানি আপনারা স্বেচ্ছায় আমাকে কর্মক্ষম মনে করিয়! যে কম্মভার আমার উপর 

হাতত করিয়াছেন, তাহ। আমাকে অক্ষমভার ওজর আপত্তি প্রদর্শন না করিয়। অবনত মন্তকে 

আপনাদের এবং বরেন্দ্র ভূমের, তথা আমার দেশ মাত়কার সম্মান ও গৌরব রক্ষণাথে 
আমার সব্লপ্রকার কশ্মশজির দারা সার্থক করিয়। তুলিতে হইবে । আপনাদের শুভেচ্ছা ও 
সহযোগিতায় অদাকার পুণাব্ত স্-উত্যাপিত হইবে) এই শিঃসন্দেঠ বিশ্বাস না থাকিলে এই 

কার্যে অগ্রসর তইতে কখনই সাহসী হইতাম ন। | 

ধ|ঠার পবির স্মৃতিপ্জাষ আমর] সকলে সমবেত হইয়া'ছ, তাহার সম্বন্ধে বঙ্গের 

শিক্গিত জন সাপারণ বোধ করি অভ্ড নতেন | অপিকম্থ আমি পুরাতস্থবিদ বা ধতিহাসিক নহি 

মে) এ বিষয়ে নৃতন তথ্য আপনার সমন্গে উপস্থিত করিয়। নিজেকে ধন্বোধ করিব তথাপি 

"মামার ক্র জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বাবা পরম সোগত মহারাজ দিবা এবং তদীয় শ্রাডুষ্পুর মহারাত 

ভীম সপ্দ্ধে যতটুকু উপপন্ধ করিয়াছি, 'এব স্মৃতি ৪ শতির সাহাধো যাহা অবগত হইয়াছি, 
ভাহার এই 'একটি সামান্য কগ। বূলিবার প্রালাভন দমন করিতে ন। পারিয়! হয়ত আপনাদের 

উত্তাক্ত করিতে বাধা হইলাম । 
পুরাতন্ববিপ ও ইতিতাদিকগণের অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানিয়াছি ষে, গৌড়াধিপ 

দ্বিতীয় মহীপালের সমসাময়িক ছিত্নে- মহান! দিবা । সউজাপুঞ্ের ও সামন্ত রাজপণের 
সম্মিলিত মনোনয়নে ৭ নির্াচনে ভীাহাব গৌডাপিপ পদ গ্রহণের ইতিষ্াস আঙ্গ ত আর 

কাহারও অধিদিত নহে । প্রজাপুঞ্জের নিভবশীল অসাম বিশ্বাস মহারাজ দিব্য [কথ্বা তাহার 
পরবর্তী মহারাজ রুদক এবং ভীম কখন? ক্ষুঞ হইতে দেন নাই । মহারাজ দিব্য রাজ্য 
প্রাপ্তির অল্পদিন গরেই পরলোক গমন করিমাছিলেশ | ভৎপর তাহার অনুজ রুদকও 
মহারাঁজ ভইয়! সল্প সমায়র মধোই জোষ্টের অনুবস্তা তইলে তীহার পুর মহারাজ ভীম 
রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয] দিব্যের প্রঙ্জাতিতকর অসমাপ্ত কার্যাবলী সমাপ্ত করিয়াছিলেন । 

যাহা সভা তাহা কোনও দিন কোনও বুগেই কেহ চিরতরে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়। 
সফল কাম হয় নাই । আজ বিংশ শতার্জীতে যেমন শিবাজীর মহতী পরিকল্পন। তাহার উদার 
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'ভাবনার' কথ। শ্মরণ করিয়। মারাঠীগণ তাহার স্বৃতি রঙ্গণে কার্পণ্য করেন নাই, তেমনি 

একাদশ শতাব্ধীর পরম মৌগত মহারাজ দিবাকেও আমর। তার প্রাপয শ্রদ্ধা আটশত বৎসর 

পরেও দিতে ভুলিয়। থাকি নাই। তাই আজ চারি বংসর যাবং দিব্য-ভীমের কীত্তভূমির 

বিভিন্ন স্থানে আমর| মমবেত হইয়া আসিতেছি। 
আজ আমর। যে জনশূন্ত প্রান্তরে উপস্থিত, তাহার প্রতি রেণুকণার সাথে তাহাদের 

মহতী কান্তির শ্বৃতি বিজাডত রহিদ্াছে । এইখামে একদিন হয়ত ন্টায়পরায়ণ ভীমের 

অগ্ঠতম স্বন্ধাণ!র গাপিত ছিল, যাঁদও ইার বাগ্ুবত| কালের কুটিল গতির সাথে বিশ্মৃতির 

অল নিমজ্জমান হইয়াছে | তাই বলিয়| কি তাহা অবলপ্ত অবস্থায় থাকিবে? কুমার শরৎ 

কুমার রায় এবং প্রা ভঃঞরণীর শ্বগায়ু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয নিজছাতে যে কার্ধ্য আরম্ভ করেন, 
সেই দুটাপ্ত কি আমর| ভবিয়তে লোপ পাইতে দিব? বরেক্ত্রীর নিজস্ব রাজার গৌরব 
প্রকাশ কর| সকল বরেন্দ্র সন্তানেরই কর্তব্য । কোনও প্ডিতকেই মংস্কৃতে কাব্য লিখিয়। 
তাহাদের কীন্তি বরন| করিতে শুন| মায় নাই। স্তর! ৮০০ বৎসরের ধুলাবালি ঘান জঙ্গল 
মাটী খুড়িণ| পাথুরে ইতিহাপ বাঠির করাই এখন আমাঙ্কের একমার স্থল ও কর্তব্য । 

আমি আর অধিক মময় নষ্ট করিয়। আপনাদের বিরক্তিভাজন হইব না। 
আপনাধিগকে অভ্যর্থন| করিতে মাইম] আপনাদের ধৈর়্ঠাতির সম্তাবন| সহ্েও আমি সেই 
স্মরণীয় পুরাতন কথাই আপনাদের নিকট বর্ণন| করিলাম । আপনার! গৌডবঙগের ৰিতিন্ন 
দূর দুরাস্তর স্থান ঠইতে আপনাদের ৰহু ম্লাধান সময় নষ্ট করিয়। গ্রয়োজনীয় বনু নিত্য 

নৈমিত্তিক কার্য) ফেলিয়। এই উৎসবে আসিয়া উপস্থিত হইধাছেন। উহার জন্য দীর্ঘ পথশ্রম, 

বন সাংসারিক কষ্ট এবং প্রবাসের সব্ব প্রকার অন্তবিধ। স্বেচ্া় আপনাদের বরণ করিয়? 
লইতে হইয়াছে । আপনাদের আশেঘ কর্তবাতবোধ ৪ ছাবপ্রবণত। আপনাদিগকে এমন স্থানে 
লইয়া! আসিয়াছে, যে স্থান শশান ভূমর ঠায় পরিতাক্ত । এখানে আমর] আপনাদের সখ 

€ স্বাচ্ছনদের কোনও বিধান করিঠে পারিব শ!) উথাপি অতীত গৌরবময় কীন্িভূমি বলিয়াই 
£ই ধুপাচ্ছন্ন গগনের নিয়ে জনবিরপ গাণুরে আজ আপনাদিগকে সবন্তে হইবার জন্য সাদর 

আংবাণ করিয়াছি । আশ! কার আপনাদের 'ইদার্্য আমাদের দীন অভ্যর্থনার ত্রুটি 

বি্তিতে ক্ষধ ইইবে না। 
মাননীঘ প্রতিনিপিবৃন্দ এবং উপস্থিত বিদ্ো ২লাহী ভদ্রমহোদযুগণ, আশ্তন আজ আমরা 

সকলে একমনে ও একবাকো আমাদের শিল্পাচিত সভাপতি বৃহত্তর ভারত ইতিবৃত্ে সুপপ্ডিত 

বহভাষাবিদ শ্রদ্ধেয় আচার্য। ডাঃ আদুক্ত প্রবোধচন্ত্র বাঁগচী মহাশয়কে আমাদের মাদর 
অভার্থন! জ্ঞাপন করিয়| কৃতার্থ বোধ করি। 

সর্বশেষে উপস্থিত জনগৃত্র নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ আপনারা 
মনে রাখিবেন, আঙ্িকার দিন আমাদের জীবনের প্রতি দিনকার মত সাধারণ ক্রুটী 
বিচ্যুতির আওতার মধে। নিবদ্ধ নহে । আজিকার দিনে আমরা পরম্পরে পরস্পরের প্রতি 

উদ্দার মন লঙ্ইবা মান ব্রত উদ যাপনের দৃঢ় সংকল্পে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সবার সগ্ুথে 
একই লক্ষ্য একই আদর্শ। এই মিলন ক্ষেত্রে আমাদিগের এই মহতী প্রচেষ্টা ফলবতী 
হউক) এ উদ/ম জযনযুক্ত হউক -ভগবৎ মমীপে আমার ইহাই 'একমাত্র প্রার্থন।। স্বাগতম্ ৷ 

শ্রগোপাললাল রাষ (রাজা বাহাদুর ) 
তাঞজহাট, রংপুর । 

১৩৪৪ । ৬ই চৈত্র। 



দিব্য ম্মৃতি-উৎব। 
অভ্যগ্রন্পী সন্িিজ্ল্ সন্তালভিল্প অভিিন্তান্ঘণ 

স্পট সপ 

গনাবেত শদ্ধেয় ভদরবুন্দ ও বন্ধগণ, 

রাষ্্রপ ত দিবোর পুণা স্মৃতি উৎসবের চকুর্থ অপিবেশনের স্যাম উদ্তর- 

বঙ্গের উপান্ুষ্টিত কামরগ ও বরেন্দ্র উমির সন্িস্থলে করিয়! কেন সমিতি 
গানাদিগকে উতবোগী হওয়ার জন্য ঘখন সাদরাহ্লান জ্ঞাপন করেন তখন 

আমর! আমাদের সব্ধবিষায় দৈন্োর বিষয় চিন্তা করিয়াও বীরপুজার এই 

দুর ভানুষ্ঠানে ব্রতী হষ্টবার মে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছি তজ্ঞন্তা ভামরা 

মর্বাগ্র সমবেত পুজারী পুঙ্গারিণীদিগের নিকটে ক্ষমা গ্রারথনা করিতেছি । 

আমাদের পদে পদে ক্রুটা বিটা ঘটিবেই কিন্তু বীরপুজায় সধাবত, হে স্ধীমগুলী 
গাপনারা যাহাদের পুণথা-স্ৃতিতর্পাণর জন্য আক? ৪ সমবেত হইয়াছেন 

তাহাদের অয়ান পঙ্গজের ন্যায় চিরনীপ্রিমান চিরমহিমময় ঈতিকথায় অনন্যমন 

হইয়া থাকিবেন সুতরাং আমাদের ক্রুটী বিচাতি গাপনাদের লক্ষোর বিঘয়ীভূত 

হঈবার মবকাশ পাইবে না ইহাই আমাদিগের পক্ষে আাশস্ক হইবার একমাত্র 

গৃত্র সন্দেচে নাই। আমাদের শাঃজৈনার মাধা আপনাদিগকে আস্তরিকত|র 

অর্ধ দিয়া খাগতাভিনন্দন আপন করিতেছি । হে ভাপসবুদদ, দীনের এইট 

উপযুক্ত উপচার-হীন সাত্রিক নানসপুজ| গ্রহণ করিয়া তপু হউন । 

বারেণা বরেন্দ্ীর বিভি্স্থাল আপনারা ঘে ভাবে পুজালাভ করিয়াছেন 

বিশেষতঃ শেষবারে "বরেন্দীমণ্জল টড়ারণি পৌগ্ড বন্ধনপুর গ্রহিবদ্ধ পুততীর্ঘক্ষেছে 

ভাপনাদের ঘে ভুষি সাধিত হইয়াছে, তাহার ভুলনায় এই স্কানের বাঠিক 

বিভবহীনতা গ্রতিপদে গ্রতিভাত হইলেও কামবপ তন্বশাসিত কেয়াধিটিত 
গঠ চট্ুষ্টয়ের অন্যতম র্রগীঠের রমনীয় কোড়ে আগীক্গারা উপবিষ্ট রতয়াছেন। 

এই গীঠস্থানের অতীত গৌরব বাহা দেশ বিদেশে ধ্নিত হষ্য়াছিল এবং বিদেশী 

সাধু পরিব্রাকদিণের পদ্ধুলি ইহার পু/দেশসংলগ্র হওয়ার সাক্ষ» হাগ& 
ইতিহাসের পুষ্ঠা সমজ্জল করিয়া রাখিয়া! বারেন্টী ছা়িয়া কাদরূপে 
আপনাদের এই অভিযান সার্থক হউক ইহাই আমাদিগের কামা এবং বাঞ্ছনীয়। 

. এই বন্ুপ্রাচীন এবং বিজয়ীর বিস্ময় ও লোলপদটি আকর্ণণকারী 
ভূখণ্ডের ইত্ধিাস এখন আর প্রচ্ছন্ন নে । কিন্ত অন্সঙ্জানের গ্রথম ০টিকাঠাস্ত 
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বিলি 

যে প্রস্ভিষ্ঠান এই 'গাধুনিক যুগে নুর্বীমগ্ুলের সমুখীন হইয়াছিল তাহার প.রচর 

প্রদান করা এ স্থলে মপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বয়প্সিংশং বরপুবের কি সভ ুতার্ডে কবে সম্নাট রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিতা 

পরিষদের মন্ুসন্ধানক্ষেত্রের প্রসার কষ্সে এক প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াভিলেন। 

উহ! ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র তারিখের কথ! । সেই প্রস্তাবকে বাস্তবতায় পরিণত 

করার জগ্ এঠ রঙ্গপুরের মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্ধী আগ্রহ প্রকাশ করার বঙ্গীয় 
সাঠিতা পরিষদের রঙ্গপুর শাখার শ্বন্ধা হ্টয়াছিল। এ সকল অগ্রদূতের 

অনেকেই এখন চিরনি্রিত। মাদশ এই ঘুদ্রবাক্তি তাহাদের সহকম্মী ছিলেন 

এব আঙ্গও তাহাদের তাক্ত ভুর্বহভার আক্ষমণ্তার প্রতি বিচার না করিয়া রঙ্গপুর- 

বাণী ভাহ।রঠ হুর্বল স্ান্ধে সমপণ কযিয়া উদাসীন আছেন বলিয়া মনে হয়। 

হায়! সে কালের €গঠ উৎসাহ, উদ্দীপনা, অন্রসন্ধিংসা আজ আর তাদশ দেখা 

মাইতেছেনা। সে কালে কথিত উদ, শিক্ষার বিস্তার এতন্দেশে না থাকা 
সহ যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল এখন উচ্চ শিক্ষার বুল প্রসার ৫ উচ্চ শিক্ষি- 

তের সদ্াব সন্বেও রঙ্গপুর পরিষদের পরিকল্পনায় ভণ্টার সঞ্চার হইয়াছে তাঠা 

স্বীকার করিতেই হইবে । যাহ! হউক পরিষৎ শাখার মু মুদ্ধ আন্দোলনে 

সমগ্র বরেন্দী € কামরূপে মে উৎসাহের বানা সে কালে বহিয়া গিয়াছিল 

তাহাতরেই ফলে উহার বিস্মৃতির তামস ঘন অপসারিত হইয়া অন্ধকার সমাচ্ছন্ন 

তাতীতের ক্রোড় হইতে জ্ঞানারণরশ্খি এই উভয় প্রদেশের সমুজ্জল চিত্র লোক- 

লাচনের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছে । বর্লিতিই হইবে বরেজ্্র অনুসন্ধান সনি 

ও পশ্চাৎ কামরূপ অনুসন্ধান সমতির প্রবঞ্ঠনৈর প্রারাচনার গৌরব বঙ্গীয় সাহিতা 

পরিষদের এই আদি শাখারই একান্ত প্রাপা । 

প্রবন্তকযুগ্না এতিছ্ীসিকবর বাগা ন্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন 
( এই উপাধি রঙ্গপুর সাহিতা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিতরাঙ্গ 

মহামহেশ্পাধ্যায় ম্বগীয় যাদবেশ্বর তর্করত্র মহোদয় প্রদত্ত ) ও প্রবীণ প্রন 

তাত্বিক নৈচিক বাণীসেবক পণ্ডিত পন্পনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্বসরম্বতী এম এ 

মহোদয় এই শাখা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য এবং উৎসাহ দাতা ও ব-রন্দ্র ও 

কামরূপ অনুসন্ধান কাধ্যের অগ্রদূত ও এই পরিষৎ পরিচালিত উত্তরবঙ্গ সাহিতা 
সম্মেলনের যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় 'অধিবেশানের সভাপন্তি ও অন্যতম উপাদেষ্ট। 



১ম সংখ্যা, ১৩৪৫ সাল ] দিব্য স্মৃতি-উত্সব। ৫ 

& পরিচালক ছিলেন। হহাঁদের পরিচয় আজও উত্তরবঙ্গ সাহিতা সম্মেলন 

বিবরণীর ও রঙ্গপুর সাহা পরিষৎ পত্রিকার পৃষ্ঠা সমুজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। 
এই মনীধষিদ্ধয়ের মধ্যে প্রথম জন বরেন্র অনুসন্ধান সমিতির ও দ্বিতীয় জন 

কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির বিশিষ্ট আন্যতন প্রতিষ্ঠাত! এবং বিশ্ববিশ্রুত গৌড়- 

,লখমাল! ও কামরূপ শাসনাবলী নামধেয় শামনসংগ্রত গ্রন্থরতুদ্ধয়ের 

রচয়িতা । এ স্তানে ইহাও উল্লেখ না করিয়া পারিনা যে এই সভ-সংশ্রব প্রথম 

জন কর্ুক তত স্পষ্টভাবে কোনও স্থানে স্বীকৃত না হইয়া থাকিলেও দ্বিতীয় জন 

চাহার কামরূপ শাসনাবলী গ্রন্থে আকপটে যে উদ্তি শুচনাতে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন তাহ। উদ্ধত হইল “ইতিমধো উত্তরবঙ্গ সাহিতা সম্মেলনের সহিত 

সম্পর্ক ঘটে তাহাতে ইহ[র কারধাগণ্তীর ভিতরে আসামকেণড ভক্ত করা হয়। 

সন ১৩১৮ সালে ৬কামাখাধাতম উত্তরবঙ্গ সাভিতা সাম্মলনের অধিবেশন হয়? 

তছৃপলক্ষে আসামের গু ততত্ব আন্তুশীলনার্থ কামরূপ অনুসধ্ধান সমিতি সংস্থাপিত 

হয়। উহাতে সংকল্প করা হয় যে এ সমিতির পক্ষে আমি প্রাচীন কামরূপের 

তৎসময় পরান্ত অধিকৃত শাসনগুলির পুনরালোচন! পুর্বক বঙ্গানুবাদ সহ ক্রমশঃ 

প্রকাশ করিয়া পরিশেষে এ সকল প্রবন্ধ কামরূপ শাসনাবলী নামে গ্রস্থাকারে 

সঙ্গলিত করিব" 

“ সেই সময়ে রঙ্গপুর সাহিতা পরিষদের সঙ্গেত থনিঠ সপাক হওয়াতে 

রঙ্গপুর সাহিতা পরিষৎ পত্রিকাতেই আমার প্রবন্ধ গলি £কাঁশ কারাতে আরম্ত 

করি ।” ইহার পরে তিনি রক্ষপুর সাহিতা পরিষৎকে আরও গৌরব দান করি- 

য়াছেন। তিনি ভুমিকায় লিখিয়াছেন মীহাদের ( পরিষদের ) মুখপান্রে শাসন 
&লি অধিকাংশ প্রবন্গাকারে প্রকাশিত হইযাছিল সেই রঙ্গপুর সাঠিতা পরিষদ 

অবশেষে এই গ্রন্থের প্রক'শক হইয়া মামার অশেবরক্ফ্তচ্্বতাভাজন হইলেন |” 

জানিনা এই গ্রন্থের প্রকাশক হইয়া কেবল উাহারই নহে সমগ্র স্ধীসমাজের 

কৃতঙ্ঞতার পাত্র এই ক্ষুদ্র পরিষং হইয়াছেন কিনা? কামরূপ অনুসন্ধান কাধ্যের 

পুর্বে বরেন্দ্রীর অন্নুসঞ্ধানে এই পরিষদের কন্ম পরিচয় বরেন্জলেখমালায় উল্লেখ 
ন! থাকিলেও ন্বগীয় অক্ষয়কুম র মৈত্রয় মহাশয় ভাঙার লিখিত 'বোধিসন্ক 
লোকনাথ” শীর্ষক প্রবান্ধ রঙ্গপুর সা'হতা পরিষং পত্রিকার চতুর্থ ভাগ ১৩১৬ 

মংখাঁয় আক্ষেপ কিয় বঙ্গিয়াছছন “এক সময়ে উত্তরবঙ্গের ভাক্গরগণ বারন 
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শিল্পিগোঠি চড়ামণি উপাপিতে গৌড়েশ্বরগণের ভাগ্রশাসনেও উল্লিখিত হইতেন 
কিন্ত ঠাহাদের কলা কৌশল উচ্ছাদের সঙ্গে চিরক!লের জন্থা আন্ুহিত হইয়। 

গিয়াছে :. কেবল পুরাহন শ্রীমতিতি তাহার যংসামান্থা আভাসমাত্রঈ 

নর্ভমান আাছে। ভাহাও আলোচনার অভাবে সভা সমাজের নিকটে সমুচিত 

সনাদর লাভ করিতে পাকিভেছেনা।” রঃ সা গ বর্ণহাগ ১৩১৬, ৫৮ প্ঠা। 

গর নিবাঙ্গ ইচার ৮%% রগ ভিনি আবার লিখিতেছেন *রঙ্গপুর সাহিভা 

গরিবাদের শমে|থা সম্পাদক মহাশয় কতকগুলি প্রাটীন শ্রীমি চিত্র পাগাইয়া 

ভদধলপ্রান পবন রচন। করিপ'র জন্য আগ্াবোধ চগাগন করিয়াছেন । তিনি 

লিখিয়াছেন মভিঞ্চলি দেখিয়া কৌন€ বিষেষ্জ কোনটী কি ম্ভতি তাহা লিখিয়। 

গিয়াছেন। দেখিলাম একী সামছি লোকনাথ সন্ভডি বলিয়া লিখিত আছে 

০০০০ " "শামি বিপুতি অস্মাপাশে এখন« একটি ম্বতম্ব শাস্সবাপে আলোচিত 

৪ পৈভশনিক প্রণ[লীতে আপাত হহাতি আরন্ত করে নাই । 

শাহ এই আলেপ € কৰাঘাতেক ১৯১৭ খু আনে বার অন্ুসঙ্গান 

সমিতির জন্ম '£পং কতকঞ্চল সাহিতাকের কম্মাপরণ। দিয়াছিল। বরেল্দী 

« কামরাপর ইত্িবুত« উদ্গারণ আঁখানে ই্াদর নাম না করিলে আমাদের 

“দিবা-স্মৃতি” পুরণাঙ্গ হইবে না এবং আমার বক্ততবা বিবিত চকদন বলিয়। 

বিবেচিত হাব | ঠহারা আদৌ সকালেই রগ্ছপুর সাতিহা পরিষদের প্রকট 

কক্মী, ভাবনা কেহ কেহ লোকাগ্তরিত কেহ কেহ পঙ্গ হইয়াছেন। রঙ্গপুর 

সাঠিতা পরিষং গন্থাবলীভক্ত হইয়া প্রকাশিত গৌড়ের ইত্িাস প্রণেত। 
মালদহের বগীয় পজনী কা উক্রবন্তী, মালদহের "মলদ ও মালদহ” 

“পাবনার ডেড বালা" প্রড়তি প্রবন্ধ রচয়িতা উ্তরবঙ্গ  সাহিতা 
টি 

সম্মেলনের মালদহ অর্ধিবশনের সযোগা মম্পাদক  স্বগীর রাদেশচন্দর শেঠ, 

পৌগু বদ্ধীন করতোয়া সম্পকীয় ইত্তিহাস রয় & এতিহদিক গাবষণাকারী 

বগ্ুড়ার“স্বগীয় হরগোপাল দাস কু, রকঙ্গপুর পরিষৎ গ্রন্থাবলীডক্ত বগুড়ার 
ঈত্তিহাস রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ সেন বম্মা বি, এল। ইনি দিবা-স্যৃতি 

উৎমবের তুতীয় অপিবেশনের আভার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং পুক্রোক্ত 

হরগোপাল দাস কুণ্ত মহাশয় সঙ্গ তাহার পৌগুবদ্ধন সংস্থান মীমাংসার বিষয় 

তাহার অভিভষাণ উদ্লেখ করিয়াছেন কিন্ত ভারা যে সভার সহিত সংশষ্ট 



“ম সংখ্যা, ১৩৪৫ সাল ] দিব্য স্মৃতি-উত্দব। ৭ 

থাকিয়া এই গবেধণ। কার্য চালাইয়াছিলেন দুঃখের বিবয় তাহার নামোল্লেথ 
করিতে বিস্বৃত হইয়াছেন। শ্ত্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস, ইহার প্রাচীন পু'খির 
বিবরণ ও সংগ্রহ এবং “উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে” প্রবন্ধে অনুসন্ধান কাধ্যের বিশেষ সাহাযা 

তংকালে করিয়াছেন। ইহাছাড়! রাজসাহীর শ্রীরাম মৈত্রেয়, মালদহের জমিদার 

কষ লাল চৌধুরী, বগুড়া রায়কালী নিবাসী পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্য-র্ 
রাজসাহীর পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, স্বীয় পুণেস্বু মোহন শেহানবিশ 

প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগা । আমাদের জীবদ্দশায় যে শতকে ঝ|ল 

কাঁরতেছি তাহারই প্রথমান্ধ মধ্যে বরেন্জী ও কামরূপের বিস্তৃত অতীত 
ইতিহাসের উপরে ধাহারা প্রথম আলোকপাত করিয়াছিলেন তাহাদের নাম ও 

কর্ধপরিচয় বিশ্মৃতির অতল গণ্ডে ডুবাইয়া দিয়া পুরাতনের মন্ুসম্ধান কখনই 
সঙ্গত ও শোভনীয় হাব না বরেন্দ অন্ুসন্গান সমিতির প্রাণস্বরপ অন্রতা 

দিঘাপতিয়ার অভিজাত বংশের কুমার শরৎ কুমার রায় এম, এ, মহাশয়ের আগ্রহ, 

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বল্গাক. রায় বাহাদ্বর 

রমাপ্রসাদ চন্দ (তৎকালে রাজসাহীবাসী ছিলেন) ইহারা এই অনুসন্ধান কার্যা নু 

ভাবে পরিচালিত করিয়া এক্ষণে বরেন্্র মণ্ডলের বিজ্ঞান সম্মত এত্তিহাসিক নানা 

গাবেধণ! ও প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি সংঙ্গলন করিয়াছেন । 

বরেন্দের বুল বিবরণ এই ম্মৃতি-উংদবের পুবধ পুবব সভাপতিগণ কর্তৃক 

আলোচিত হঈযাছে এক্ষনে দিব্যোক জাতা রুদতমুজ মহাশয় ভীমের কামরূপের 

সান্নিধ্য লাভের পরিচয় ও সাক্ষারপে যে সকল নিদর্শন এই রত্বগীঠে বর্তমান 

আছে তাহার অনুসন্ধান কাধো ব্রতী হষঈটবার জন্ঞ আমরা দির্্যত্রত্তধারীদিগের 

দষ্টি-আকর্ষণ করিতেছি । অনম্-সামন্ত-চক্রের নিবর্বাচিত নায়ক দিব্যের নামের 

সহিত জড়িত স্থান কামরূপক্ষেত্রে বিরল কিন্ত “ভবানী মুপেতো। ভূজঙ্গন 

বিভৃঘিতঃ স্বয়ং দেব£” সেই ভীমনরপত্তির নামাহ্িতস্ধহু স্থান আজও তাহার 
ক'মরূপ পশ্চম সমাস্ত জয়ের পতাকা রূপে বিরাজ করিতেছে। 

গৌড়বঙ্গে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গ্রজাকর্তুক অষ্টম শতকে নির্বাচিত 

নরপাল গোপালের ম্যায় কামরূপরাজ ব্রহ্গপাল পার্বণ পালনরপ্তিগণের 

অনুকরণে পাল আখ্যা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত “কামরূপ রাজ নিবন্ধে বিদ্যাবিনোদ 

মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন | বস্ত্ুগত্যা এই ব্রহ্গপাল নরক ভগদন্ক বংশীয় 
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ছিলেন। গোপালের শ্যায় “শাল স্তস্ত” বংশের বিলোপ সাধনের পর প্রজাকর্তৃক 

এই ব্রহ্মপালেরও নির্বাচন সামগ্জস্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । এই ব্রহ্মপাল 

প্রাগজ্যোতিষপুরের পরিবর্তে তাহার রাজধানীর নাম “ছুর্জয়া” রাখিয়াছিলেন। 
“ুর্জয়ার" সংস্থান রঙ্গপুর সন্নিহিত কামতাপুর আধুনিক গোসানিমারী 

কিন! তাহার বিতর্কের অবধি নাই । তবে ব্রন্মপাল সত রত্ুপাল কর্তৃক কামরূপ 

রাজ্যের বিস্তুতির সঙ্গে রাজধানী রঙ্গপুর সন্গিহিত কামতাপুরে স্থানান্তরিত 

হষ্টয্াছিল ইহ! নিশ্চিত এবং ইহারা বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহার আবির্ভাব কাল 
দশম শতকের শেষভাগে রহপাল, ইন্দরপাল ও ধর্মপালের আদিষ্ট শাসনগুলি 

হইতে নিণীত হইয়াছে (কামরূপ রাজমালা, ১৪ পরষ্ঠায় জষ্টবা )। গৌড়বঙ্গের 

পাল নরপতি ও কামরূপের পাল নরপতিগণের নাম ও উপাধির সামঞ্জস্য উক্ত 

উভয় রাজোর এঁতিহাসিক গবেষণায় এক এ্ছেলিকার শষ্টি করিয়াছে। ইহারা 
সম্পূর্ণ পথক, একে অপরের রাজ্যে অভিযান করিয়া স্ব স্ব রাজ্াবিস্তৃতি করিতে 

সতত যহখীল দেখ। যায়। একাদশ শতাক আমরা কামরূপে ব্রন্গপালের পরে 

রত্বপাল, পুরন্দরপাল, ইন্দ্রপাল, গোপাল, হর্ধপাল এই পীচ কুন নরপতির 

রাজান্বের বিষয় জানিতে পারি । তৎপর দ্বাদশ শতকে কানরূপের ধন্মপালের 

আাবির্ভাব দেখিতে পাই । গৌডপতি ধন্মপাল ও ইনি নাম সামগ্জন্তে এক হইলেও 

সম্পূর্ণ পথক বাক্তি। ধন্মপালের নাম সংযুক্ত “ধন্মপালের গড” নামক রাজধানীর 

একটি ধ্বংশীবশেষ রঙ্গপুর জেলার ডিমলা থানার নিকটে বিদ্যমান আছে এনং 
ংসম্পকাঁয় ময়নামতীর কোটও অর্থাৎ দুর্গের ধ্বংশাবশেষও ধন্ম্পালের গড়ের 

ছুই মাইল পশ্চিমে রহিয়াছে । এই ধর্দমপালও কামরূপাধিপতি ধশ্মপাল তাভিন্ন 

বাক্তি কিনা ই। নিলংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। যাহ! হউক ধন্মপালের পরে 

স্থানীয় ময়নামতীর গীতের নায়ক গোগীচন্দ্র রাঞজার নাম কেবল বঙ্গে নহে পশ্চিম 
ভারতে পধান্ত শ্রুতিগোচর্ হয়। এই গোগী্ঠাদ রাজার সন্নাস গ্রহণ ও তাহার 
মাত! ময়নামতীর তাহাতে সমর্থন বৌদ্ধযোগী হাড়ীসিদ্ধার মস্থাদীক্ষাদির বিষয় এ 

শীতে বিশদরূপে বধিত হইয়াছে । এই ধর্মপালকে গৌড়েশ্বর মহীপালের 
আত্মীয় এবং ততপ্রতিনিধিরূপে দগুভূক্তি বেহারের শাসনকর্তা বূপে কোন কোন 

এতিহাসিক অনুমান করেন। যাহ। হউক গোগীচন্দের পরে ভবচন্দ্র নামক রাজ্ঞার 

মামও রঙ্গপুর গীরগঞ্জ খানার ন্ুপ্রসিদ্ধী বাঙ্গেবী ও “ ভবচাল্দের পাট” নামক 
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এক বিশাস রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের সহিত জড়িত হইয়া আছে। এই ভরচন্দ্রের 
আরাধ্যা বাগ দেবীর অভিসম্পাতে বুদ্ধিভ্রংশের অনেক অলীক কাহিনী সর্বত্র 

আছ্ে। ইহাকে অলীক বলিবার কারণ পরম্পরার অভাব নাই। কেন না 

রাজধানীর বিশালত্ব এবং তাহাতে স্থাপিত লৌহ কারখানার নিদর্শন ও সৌধ 

শ্রেণীর মধ্য হইতে যে সকল [নদর্শন রঙ্গপুর সাহিতা পরিষৎ চিত্রশালায় সংগৃহীত 

হইয়াছে তন্দ্টে এই ধারণ| সঙ্গে সঙ্গেই বিূরিত হইয়া যায় ' এই ধ্বংশাবশেষ 

বর্তমানে গভরণমেন্ট কর্তৃক রক্ষিত এতিহাপিক স্থান । যদি কালে উহার উদ্ধার 

সাধনে গবর্ণমেন্ট ব্রতী হায়ুন তাহা ঠইলে অতীত ইতিহাসের উপরে যাথেষ্ 

আলোকপাত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই ভবচন্দের পরে জার 
পালরাজার নাম সংযুক্ত কোনও নিদর্শন রঙ্ষপুরে অনসন্ধান করিতে গোল 

পালরাজা হাধিকারী ভীমরাজার নানা নিদর্শন একাদশ শতকে পাওয়া যায়। 

এই ভীমরাজাকে পরাঞ্জয়কারী রামপালের নাম সংযুক্ত স্কান রঙ্গপুরে আছে 

কিনা সন্গান যোগা বটে। অদূরে শ্রীরামপুর মৌজার অস্তিত্ব দেখা যায। 

নামপাল মাতুল মহনদেব, সেনাপতি শিবরাজ, বংসরাজ গ্রভৃতির নামসাধৃশ্য 

স্থান আমরা এই ভীমেরগড়ের সনিহিত স্থানেই দেখিতে পাইতেছি | চতর্দিকে 

মুৎপ্রাচীর বেষ্টিত যে ভীমের গড়ে আপনারা সমবেত হইয়াছেন তাহা বঙ্গপুর 

কুণ্তীপরগণার শিবপুর নামক মৌজার অন্তর্গত এবং এই স্তান সন্নিহিত একটা 

মৌজার নাম অহনপুর বর্তমানে মমিনপুর দাড়াঈয়াছে এবং তৎসন্িহিত বংসরাজ- 
পুর বর্তমানে বসরাজপুর আখা। ধারণ করিয়াছে! ইহারই ভরে নন্দনপুর 

মৌজা এবং তন্মধাস্থিত সুবৃহৎ নন্দনদীর্বিকা ও নান্দিয়ার বিল নামক শ্রবিস্তীর্ণ 
জলাভূমি! এই সকঙ্গ নান সামঞ্জস্য দেখিয়া বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন 
এত্িহাসিক সন্ধান করা বিজ্ঞান সম্মত না হইলেও ইনাদ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত 

হওয়ার কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা তদ্দিষয়ে চিন্তা করীর জন্য আনি তাহাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম । কেন না রামপাঁলচরিতে মহাশয় ভীমরাজ, বংসরাজ 
প্রভৃতির নাম ও প্রণেতা স্্রীকর নন্দীমৃত সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
বিহার হইতে আগত রাজ দাতুল মহৃনদেব কি করতোয়াতীর সন্নিহিত এই 

শিবপুরে উপস্থিত হইয়া মৃতগ্রাকার বেছিত ছুর্গে ভীনরাজের সহত প্রথম 
প্রাস্তীয় সংগ্রামে প্রবৃ হইঈয়াছিলেন : এবং. সেনাপতি শিবরাজ সহ উঁকাদের 
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মতি শিবপুর ও মহনপুর-__আগও রক্ষা করিয়া আসতেছে? এ টা, বিষ 

চিন্তা করিয়া দেখা ৰ্কি কর্তবা নহে? কামরূপ রাজ্যসীমা করতোয়াপশ্চিম 

পর্্যস্ত বরাবরই ছিল । বনমালের দ্বারা রঙ্গপুর ষে কামরূপ রাজোর অন্তভূ্তি 

ছিল তাহা তাহার তিতা বা ভরত্রোতা নদীসামিধ্যে ছুমিদানের লিপি হইতে 

প্রমাণিত হইাতেছে | এই তিক্রোতার তীরে বু গোত্রের ত্রাহ্মণদিগের বসতি 

ছিপ ইহার সাক্ষা ঈ সকল ত্রাত্ণাসনে আছে; কাজেই এই রঙ্গপুরের প্রাচীন 

সভাত। ও শিক্ষার পরিচয়ের আভাব ন। থাক' সন্ধেও ইহার অজ্ঞতা বঙ্গের অন্যান্য 

্ান্তকে এক কালে মুখরিত করিয়! তুঁলিগ্রাছিল ! ভবচন্দ্রের নির্বধদ্ধিতাও 

তদ্দেপ কাল্পনিক প্রবাদ ই! বলিতে আর দ্বিধী বোঁধ করিনা! 

( রাষ্ট্রপতি মহাপরাক্রাস্ত অগচ ধম্মতীরু মহাশয় ভীমের অশেষ কীন্তি 

নিদশন রক্গপুর নিজবঞ্ে ধারণ করিয়া আছে তাহা বিস্তারিত করিয়! শ্রীযুক্ত 

যতীন্দ্র মোহন মজুমদার বি, এ রেভিনিউ অফিসার রঙ্গপুরের আধুনিক সার্ডে 

(সাটলমে্ট সম্পর্কীয় কাঁর্ধো তাহার প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলের বিস্তারিত বর্ণনা 

1দবা-স্মূতি উৎসবের গত বগুড়া অধিবেশনে পর্ঠিত এবং মডার্ণ রিভিন্ পাত্রকায় 

পকাশিত প্রবন্ধে করিয়াছেন £জন্ত তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক | যে স্থানে 

চা।মরা আজ সমাবত হইয়াছি তাহাতে যে ছুর্গ প্রাকার পরিলক্ষিত হয় তাহার সম্পূর্ণ 

আধনিক অবস্থার পরিচয় ভামি উক্ত মজুমদার নহাশয়ের প্রবন্ধ হ্টাত উদ্ধৃত 

করিলাম । 
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রাজসাহী, বগুরা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর চারিটি জেলায় তীমেরগ্ের 

নিদর্শন দেখিয়! মনে হয় যে তিনি পাল রাজ-“জনকতূ” বরেক্জ্রী এবং কামরূপের 

পশ্চিম ভাগকে নুরক্ষিত করিয়া শান্তি রাজ স্থাপন করিয়াছিলেন; কেননা 

রামপাল ভীতি এবং কামরপরাজ ব্রদ্মপাল নুমু দিগের আক্রমণ হইসে 

তাহার বিজিত রাজ্য রক্ষা করার জন্য সর্ধপ্রকারে তাহাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে 

হইত। অনন্ত সামন্ত চক্র অর্থং ভূষ্মামীবৃন্দ তার রাজা রক্ষার সহায় 

হটয়াছিলেন, তাই ইহা সন্ভবপর হইয়াছুল। বন্তগতা! রাজ! এবং অনুগত 

ভৃম্বামী ( অনন্ত সামন্তচক্র ) ও তদমুগত গ্রভূতি পুঞ্জের এক শক্তি সাধ্য 

মাধন করিতে পারে। গোপাল, ব্রদ্মপাল ও দিব্য ভীমের ইতিহাস তাহায়ই 

সাক্ষ্য অম ও একাদশ শতকে দিয়াছে। যে সবগ জান্দোলন এই এঁকোর 
পরিগন্থী তাহাই জগতের আশঙ্কা ও অমঙ্গল জনক ইহ! জাঁজ এই বিংশ শভাবীর 
সভ্যঙাভিমানী সামা] লোলুপ পাশ্চাত্য জাতি পদে পে উপলক্ষ করিতেছেন । 

০ 
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ইহাতেও কি বলা চলেনা যে সেকাল সুসভ্য কি একাল স্থুসভ্য ? 

রামপালের জনক উদ্ধার কার্য্য যখন সংসাধিত হইয়াছিল কামরূপে তখন 

ধর্মপাল অথবা তাহার পরবর্তী তিঙ্গদেব রাজন করিতে ছিলেন। রামপালের 

পরে গৌড়ে কুমার পাল ও পাল বংশর সগ্ুদশ রাজা.মদন পালের পরিচয় পাওয়। 

যায়। ইহার পর হইত সেনরাজগণ সিংহাসন পান: ও তাহাদের পারেই ইস্লাম 

পতাকা গৌড়বঙ্গে প্রোথিত হয়। গৌড়বঙ্গ হুইতে কামরূ.প ইস্লাম অ'ভযান 

বহুদিন সার্থক হইতে পার মাই । , 

ইস্লাম বিজায়র বন্থনিদর্শন রঙ্গপুরে আছে। পঞ্চদশ শতকে গৌড়ে- 

শ্বর সাহ্ বারধাকের সেনাপতি সাহ ইস্ধাইল গাজী কর্তৃক নীলাম্বর রাজার 
পত্তানের স্মৃতি নীলাম্বরের গড়, কাত্তদুয়ার ( কাটাছুয়ার ) এর ইস্মাঈলের দরগা 

প্রভৃতির বিষয় মল্লিঝিত “রঙ্গপুরে মহণ্মদীয় তীর্থ” প্রবন্ধে রঙ্গ পুর সাহিত্য পরিষং 

পত্রিকায় ১৩১৪ সালের দ্বিতীয় ভ'গ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
ইস্লাম বিজ্ঞয়ের সংশ্রবে ষোড়শ শতকে দিল্লীশ্বর মহামতি আকবর 

সাহেব সেনাপতি মানংহর উত্তরবঙ্গ হইয়া কামবূপ অভিযানের নিদর্শন রঙ্গপুর 

ও কোচবিহার ইহ্হাসে গাপ্ত হওয়া যায়। বুণ্ীর ব্রাক্ষণ জমিদার বংশ এই 
মানমিংহের সহ যাত্রী হইয়। রাঢ় দেশ হইতে রঙ্গপুরে অভিনিবিষ্ট হন। মান- 

সিংহ খনিত সপ্যপুক্ষরিণী (পুরাতন নাম সাঁজপুখরী) দীঘিকা ও তন্ামখ্যাত 

গ্রাম ও তছুপরিস্থ শিবলিঙ্গ আজও বিদ্যমান আছে। 

মুসলমান রাজত্বের সায়ানহ্কে অষ্টাদশ শতকে ত্রিটিশের আগমন | 

টষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইজারদার দেবীসিংহের 

“মাংস্যন্যায়” কালোচিত অত্যাচার কাহিনীর সহিত রঙ্গপুরের ঘনষ্ট সম্পর্কের 

সাক্ষ্য ইতিহসে আছে তাহাতেও রঙ্গপুরের স'মন্তচক্র মন্থনার ভূন ধিকারিণী 

জয়তুর্সার নেতৃত্বে আর একবার হুঙ্কার দেওয়ার বাঙ্গালা দেশে কুট রাঞ্জনীতিক 

মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ দত্ত চিরস্থায়ী করগ্রহণের প্রথা প্রবন্তিত হয়। এই 

প্রথায় বাঙ্গলা দেশ লাভবান কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 

আজ বনুচিস্তা চলিতেছে বটে কিন্তু সেকালে ইহা ব্যতীত আর গত্যান্তর ছিলনা । 

এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে আবার যে কি অজ্রানিত পূর্ব অবস্থার সমষ্টি হইতে 

পারে তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন যোগ্য । এই সকল ঘটনা পরম্পরায় 
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চকু 

আমরা ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহারই শেষ নিবেগন করিয়া 

আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ সমাপ্ত করিব। 

পুরাবৃত্বের উপকরণ ম.ন করিয়া কতকণ্চলি সম্মিহিত কীন্তি নিদর্শনের 
পরিচয় প্রধান করিয়া আপনাদের ধৈর্যাটযু ত ঘট ইয়াছি বটে কিন্তু যদ আপনাদের 
অনুসন্ধিংসার ক্ষেত্র বলিয়া এই নগণ্য দেশকে নির্দিষ্ট করিতে পারিয়া থাকি 

তাহা হইলে দিব্য ভীমের স্মৃতি-উৎসব এবং আমার চেষ্টা সার্থক হইবে । কোন 

একবারের মিলন উৎসবে এই কাধো সুধী সমাজের দৃষ্টি আকধিত হইবেনা ; 
রঙ্গগুরেই বর্ষে বর্ষে সাহিতা পরিষদের সাম্বংসরিক উংচবের সহিত এীতিহাসিক 

প্রত্যেক স্থানে কৃতী এত্হাসিকদিগের অভিযানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে বন 

লুপ্ত তথ্যের সম্ধমন ও আবিষ্কার কর! যাইতে পারিবে । কেননা এ যাবৎ যাহা 

আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিলে চলিবে না । আমার লেখনী চালনা 

বুথ! না হয় এবং বিশ্বাতির দানব যাহাতে আর আমাদের উৎসাহ খর্ব করিতে 

না পারে তজ্ভহ্য সচেষ্ট হউন। পুরাহনের আদর্শে একা ফিরাইয়া আনিবার 

জন্য অবহিত হউন, কামরপাধিষ্ঠাত্রী ব্বৌর উক্তি স্মরণ করুন। 

ইথ্থ; যদ! ষদ। বাঁধাদানাধোথা ভবিষ্যতি 

তদা তদা বতীধ্যাহং কারষামরি সক্ষয়ন ॥ 

আপনাদিগকে আশ্বস্ত কাঁরতে'ছ দ্মার ইহাও শিবেদন [তছিরেক 
দেশমাতৃকারূপিণী দেবী আমাদের এই সর্ধবা শে অনুকূল ক্ষেত্রে সর্বদাই বিরাজ 
করিতেছেন, *"অস্থাত্র বিরলাচাহং কামরূপ গৃহে গৃছে” আমরা তাহার কৃপায় 

রাজা! ও প্রজাশর্তি মিলিত হইয়া দেশে শাস্তিস্থাপন করিতে সক্ষম হইৰ । 

কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া কেহ স্বস্থানে থাকিতে সঙ্গম হইবে নাএই গোপাল, ব্রহ্ম- 

পাল দিব্য ভীমের স্মতি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে । আপনারা এই স্থানে 

শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনাদের সঙ্ঘশ/ত্ত, আপনাদের এক্য, আপনাদের উচ্চ 

নীচ জাত্যভিমান দেবীর কৃপায় দূর করুন; শক্তির পূজায় আপনারা শক্তি সঞ্চয় 
করুন; সবস্থানে স্তপ্রতিষ্ঠ হউন । 
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উচ্চৈ্নীচং নীচমুচ্গৈষ্চ কর্ত,ং 
চন্দ্রধণর্কং ত্বং বিধাতুং সমর্থ! । 

তত্রকালে শক্কিরূ্পাই ভবস্বং 

ত্বাংসংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ 

আপনাদিগকে স্বাগতম্ নুম্বাগতস্ মন্ত্রে আহ্ব'ন করতেছি জগন্মাতা 

আপনাদের সহায় হউন, অয়মারস্তঃ গুভায় ভবতু ; শাস্তি; ! শাস্তঃ !! শাস্তি!!! 

শন্্যাওও 



িন্য স্মনত্তি-উস্১সম্য 
সম্মেলন সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি এম, এ, ডি, লিট, 

(প্যারিস) অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 

মহাণ্যের অঠিভাষণ। 
ঠ 

রি 
টস 

মাননীয় রাজাবাহাদু্ ও সমবেত বন্ধুগণ-_ 

আপনারা আমাকে দিবাস্বৃতি উত্সবের এই চতুর্থ অধি.নশনের সভাপতি 

নির্বাচন করে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, সে জন্য আপনা[দিগকে হামার 

আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আমি যেএ উত্সবে ঠ্তৃত্ব করবার 

সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পে সনন্ধে আমর নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 
আমার পেশ] £তিহান আলোচন!। সে আলোচনা যখন প্রাচীন শ্লোকের জটিল 

বিশ্লেষণে নিবদ্ধ থাকে ও অসংখ্য পাদটাকায় তাঁর কলেবর বুদ্ধি করে, তখন তা 

জনস'ধারণের উপভোগে লাগে না, বিশিন্ট গণ্ডীর মধ্যে আলোচকের 

আত্মাভিমীনকেই বাড়িয়ে তোলে । সেই আলোচনার কঠিপাথরে পরীক্ষিত 

সত্য ঘিনি গবেষকের কবল হতে মুক্ত করে লোকশিক্মীর কাজে লাগান, 

আত্মশিস্মুত জাতিকে সচেতন কবে তোলেন এবং লোকসমাজকে তার আদর্শ 

সম্বন্ধে সাবধান করতে পারেন, সে জাতীয় এতহাঠিকের দেখা আমরা কচি 

পাই, কারণ তীর দৃষ্টি গজন-গোট্টীর ক্ষুদ্র সীনানা অতিআ্ম করে নিস্তুত জগতের 
মর্্স্থলে পৌছায় । তীর দর্শনভঙ্গী তখন সঙ্কীণচিন্ত গবেষকের মনে কখনো 

কখনো ক্ষোভের সঞ্চার করে বটে, কিন্তু তা জাতায় জীবনকে অগ্রগামী ,করে। 

আমর] যে অসাধারণ পুরুবের স্মৃতি সম্ম।নিত করবার জন্য আক সমবেত 

হয়েছি, ঠার নাম দিব্য । সে নামের সঙ্গে গাপনারা লকলেই ম্পরিচত। 

এতিহাসিকেরা সে নাম অতি অল্পদদিন পূর্বেই প্রাচীন পুথিপত্র হাআ্পট ও 

শিলালিপি হতে উদ্ধ'র করেছেন। দিব্যের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, হর 
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কারণ এদেশের প্রাচীন ইতিহাসে অসাধারণ পুরুষ বা মহ'জনের নীম বিরল। 

যে সব মহামুতব ব্যক্তির নাম শুনলে লোকের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়, 

যাহার কীন্টি-কাহিনী শুনলে হৃদয় আশা ও আংন্দে উৎফুল্ল ভয়ে ওঠে, দেশ হত 

কল্পে বদের স্থার্থভ্যাগের কথায় জন্সাধারণ অন্বপ্রাণিত হয়, গেই সব ব্যক্তিই 

এহাজনপদনাট্য । দেশবাণীর আনেক পুণ্যফলে তাদের জন্ম হয় ভারতবর্ষে 

এরূপ মহাজন ভানেকেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । এপ ধীদের নাম উপাধ্যান ও 

ধর্দমকাহিনীর মধ্য দিয়ে জামানের কাছে পৌচেছে, তাদের অর আমরা মানুষ 

ঠিমাবে পাই না । রাম, লঙ্গনণ, কৃষঃ, মুন ভূত মহাপুরুষ মানুষ লোকে 

জন্মঠাভণ করেছিলেন সন্য, কি তাদের সমস্থু জীবন [ছল লোকৌন্তর। তার! 

ছিলেন মানুষরূপী দেব] । তাই তীর যুদ্ধ জয় করেন বটে, কিন্ত ব্যবহার করেন 

দৈবীশক্তি-মম্পন্ন অস্ত্র; তারা ভয়মাল্য পরেন বট. কিন্তু সে মান্য হচ্ছে 

পারিজাতের। তীর! ত্যাগ করেন বটে, পিশ্ঞু তাদের সে মহান্ ত্যগ অ'মাদের 

কল্পন। শক্তিকেও ক্যাচত করে। দেই ভুহ্য তাদের সঙ্গে আমরা গার আত্মীয়তা 

আম্রভব করতে পারি না। নগর চত্বরে আর তাদের মুগ্তির স্থাপনা করতে 

অ'মাদের সাহম হয় না। তাদের মুণ্ডি তখন স্থাপিত হয় মন্দিরে, আর আমর! 

সে মু্তির পুজা] করি পারলৌবিক গঠির উৎ্কর্ষের জন্য। তাদের আদর্শ 

জীবনে প্রতিপালন করবার চেষ্টা তখন হয় ছুরাশা মাত্র। সেই কারণে 

দেবতার সখা। আমাদের ইতিহাসে যে গরিমাণে বুদ্ধি পায়। অসাধারণ পুরুষের 

সংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধ পায় না। 

দিবা যে অসাধারণ গ্ুরুষ ছিলেন, তাঁতে এখন আর সন্দেহর অবকাশ 

নাই। ৬মক্ষয়কুমার খৈত্রেয়, রাঁয় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহ দুর মুখ লব! ১ 

এতুহাসিকগণ দিবোর ইতিহাস আলে চনা করে যে সত্য আমার সামনে 

উপস্থথাপত করেছেন, তকে আমরা চরম সিঙ্গান্থ বলে গ্রহণ করতে পারি । 

আমি ঠো ইত্িবৃত্তের শুধু সারাংশের উল্লেখ করব । িগ্রাহপালের মৃত্যুর পর 

মহীপাল বা দ্বিভীয় মহীপাল সিংহীসনে আরোহণ করেন। পিংহাসনে উপবিষ্ট 

হয়েই তিনি অত্য/চার আরম্ত করেন এবং কপটাচাণী ৬লাকের মন্ত্রণায় চিদ্রন্ত 

হয়ে নিজের দুই ভাই রামপাল ও সুরপালক্কে কারারুদ্ধ করেন। তার মন্দেহ 

হয়েছিল যে, রামপাল তাকে হত্যা করে গিংহামন অধিক র করবার সংকল্প 



“ম সংখ্যা, ১৩৪৫ সাল] দিব্য স্মৃতি-উতুসব। টির 

করেছিলেন | মহীপালের অত্যাচারের জন্য বরেন্রমণ্ডলে বিদ্রোহ উপস্থিত হর। 

এ বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন দিপা বা দিববোক। মহাবীর দিন্য শান্ীনুনাবে 

ঘুতিয় না হলেও বরেক্দ্রীর মিলিন সামন্তচক্র তীকে ফহায়তা করেছিল। দিব্য 

বরেন্দী রাজলন্মণীর অংশভাগী অর্থাৎ রাজপুরুষ কিনা সমন্থরাজ চিলেন। 

»হীপাল দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন ও বরেন্দ্ী টিব্যের হস্তগত হয় । কিন্তু 

তিনি নিজে সেরাজা ভাহাসা না করে জাতুষ্পুএর ভীমকে রাজ্যশাসনের ভার 

সণ করেন । উতিমধো রামপাল মুন্িলা করে গঙ্গার অপর পণরে মাল 

*শের আশ্রয় গ্রহণ কারেন। ভীম ঘে উপযুক্ত রাজ্যশাসক ছিলেন, তাতে কান 

সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন ক্রিয়াক্ষম, এবং রন্ক,প্রহারী। কামচরিতে তার 

সঙ্গন্দে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন রক্ষণীয়দের রক্ষক। তার পক্ষভূক্ত 

রাঙ্ন্যগণ তীর আশ্রয় লাভ করে জয়শীল শত্রুর হস্ত হ'ত আব্মবক্ষা করতে 

সমর্থ হয়েভিপ |. তিনি ছিলেন যুদ্ধে অজেয়, এবং তার র!জ্যক।লে বণ্ন্দম্ঞল 

অতিশয় সম্পদ, সজ্জনগণ অঘাচিত দান এবং পৃথিবী কল্যাণ লা বকেছিল। 

তিন ছিলেন প্রকৃহিতে কল্পতরু ও পরোপকারী এবং সমস্ত ধাগতকে জীবশী- 

৮ দান করেছিলেন । উপরন্থ-_ 

যে'হতান্রতোয়শোভী রাজিত দিগভিন্তিরহতমর্য্য!দঃ | 

শকৃত পদব্যালোডেন কৃতোত্সাভোবহন্মহাশয়তাং ॥ 

“নিনি বিপুল যশদ্বারা দিগুভিত্তি শোভিত কখিয়াছিলেন, কখন তাহার 
ম্যা।দ র হানি হয় নাই । তিনি লোভে আকৃষ্ট তইয়া কোন কর্শো উত্সাহ 

প্রদান করিতেন না, ধর্মাবত্্র অনুসরণ দ্বা৫ মহাশয়তা লাভ করিয়াছিলেন ৮ 

দিনের জীব্দশায় রামপাল প্তিভূমি উদ্ধার করবার চেষ্টা ঝক্ন নি। 
থুব সম্ভব তা মৃত্যুর পর মাতুঞ্গোষ্টীর সহায়গ্ায়,প্িতিধাজ; উদ্ধাবে মন্তনান 

হন। রাষ্ট্রকুট বংশীয় স্নোপতি শিবরাজ এ কার্যে সহায়তা করেন। শিবরাজের 

একার পক্ষে জীমকে পরজিত করা সম্তন ছিল না। হিশি মে সামন্থচক্রের 

সাহায্য পেয়েছিলেন, তাদের নাম রামচকিতে দেওয়া! আছে । র!মচরিতকার 

স্পষ্টই *লেছেন যে কোটাটবী, দণ্ুভুক্তিঃ ন্বগরাম, অপ'রমন্নার, কুজবটা। 
£তলকম্প, উচ্ছাল, ঢেক্রীর়, বয়ঙ্গল (কাকজোল ), ঃহ্কঢগ্রান, নিদ্রাবলী, 

কৌশাম্বী ও পছ্বস্বার সামন্তরাঃগণ্রে সমবেত চেষ্টয় ভ'মকে উত্খাত করা 



১৮ রঙ্গপুর- স1ঠিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১৯শ ভাগ 

হয়। এই সামন্ত রাজাদের মধ্যে কেহই বরেন্দ্রমগ্ডলের লোক ছিলেন না। 

ভীম প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু বরেন্দ্রের সামন্থরাজগণ আরও 

কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। 

দিবা ও ভীমের এ ইতিবু উল্লিখিত হয়েছে রামচরিতে । রামপালের 

পরবন্তী পালরাজাঁদের তঅপাট দিব্য ও ক্ষৌণীনায়ক ভীমের বিদ্রোহের কথা 

বলা হয়েছে । কিম্মুবিস্তৃত বিবরণী লিশিবদ্ধ হয়েছে রামচরিতে ' রামচরিতের 

রচযিত হচ্ছেন সপ্ধাকর নন্দী। ভিনি ছিলেন পুগু,বদ্ধন নগরের নন্দবংশীয় 

পিণাক্তনন্দীর পৌত্র এাং পালনংশীয় মদনপালাদবের সান্দিবিঞ্রাগী। স্বতরাং এ 

ত্রান্ত দ্বিচীয় মহীপাল ও তার প্রতিদ্বন্দী দিবা ও ভীম সম্বন্ধে যে ইতিহাস 

লিপিবদ্ধ হয়েছে তা” আংশিক সহ্য মাত্র। তাতে দ্বিতীয় মহীপালের কুকীন্তি 
এবং দিব্য ও ভীমের গুণাবদীর কথা অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হওয়াই ম্বাভাবিক, 
কারণ ওম্থকার ছিলেন পালরাজ্াদের বিশ্তভোগী। এ সব্বে যখন সে গ্রন্থে 

দ্বিতীয় মহীপালকে স্পস্ট করেই রামপালের "ছুর্ণয়ভাক্” এবং “অনীতিকারী 
অগ্রাজন্মন্” বল! হয়, তখন তার চরিত্র বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় 71 উপর 

এ গ্ম্থেই বলা হয়েছে যে, মহীপাল মায়ী বা খলস্বভাব লোকের মন্ত্রণায় চালিত 

ইতেন, এবং তীর ব্যপনের জন্যই বরেন্দ্রভূমি পালরাজাদের হস্তচ্যুত হয়। এই 

আন্যাচাপী রাজার বিরুদ্ধেই দিপোর বিদ্রোহ । দিব্য ও ভ'মের গুণাবলী 

সন্ধ্যাকরনন্দী মুক্ত কে সীকার করেছেন। এষ্ট বিজোহে সমস্ত বরেন্দ্রভূমির 

প্রজা ও সামন্তচক্রের সহানুভূতি না গালে তা দমন করতে রামপালের সমস্ত 

মগধ ও বঙ্গের সামরিকশত্তির মাদেশ করতে হত না| স্থতরাং একথা 

আমাদের মুক্ত কণ্ে শ্বাকার করতেই হবে (য, বংরন্দ্রভূমর অধিবাসিগণ দেশের 

কল]াণের জগ একদিন অত্যাচাণী রাজার*বিরুদদ্ধ যুদ্ধঘোষণা করতে ভয় পায় 

নি। মে সময়ে তাদের নেতৃত্ব বারিছিলেন,ঃ ৮েই অসাধারণ শক্তিলম্পন্ন 

*রুষ রাজা দিবা। 

আমি ইতিপূর্নেদে বলছি যে. বরেন্দ্রভূমি দিব্যের ₹্গত হয় বটে, কিন্তু 

তিনি তা আত্মসাৎ না করে কাধ্যকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের 

র্ষগাধীন করেন। এ বথার সত্তা প্রমাণ করতে হলে আমাকে রামচরিতের 

একটি শ্লোকের অথ আলোচনা করতে হবে ' সে শ্লোকটি হচ্ছে এই-_ 
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ব্রস্তান্জতমুজশ্যা চ ভীমন্্য বিবরগ্রহরকৃঙঃ। 

সাভিথ্যয়। বরেক্দরী ক্রিয়াক্ষমন্থ খলুরক্ষনীয়াডৃৎ ॥ 

মহীপালের অত্যাচারে ত্রস্তা বরেন্দ্রী নামক প্রদ্দেশ তার অর্াৎ জ্রাতুষ্পূত্র 
রঙ্গ প্রহারী ও.ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া হয়েছিল। 

আপনারা! জানেন যে রামচ|রতের শ্লোকগুলির দুইটি অর্থ আছে। 

একদিকে রামায়ণের ঘটনাবলী? উল্লেখ রয়েছে, অন্যদিকে পালবংশের ইতিবৃত্ধ 

বা রামপাল চরিতের ঘটনাবলী সূচিত হয়েছে । ম্্তরাং এ কাঝের অর্থ টাকার 

সাঁহাযা বিনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রামচরিতের টাকাও হয় সন্ধাকর নন্নীর 

নিঞ্গেে রচিত না হয় তীর নির্দেশানুসারে তীর জীবদ্দশীয় অন্য কেউ রচন। 

করেছিলেন। 

আলোচ্য গ্লেকের টীকার সারমন্ম হচ্ছে এই-_.যগন রাবণ জটাযূর 
আক্রমণ সপ্থেও ত্রস্তা সীতাকে অপহরণ করে উপভোগ করবার শক্তি থাকলেও 

তাকে উপভোগ না করে রক্ষণীয়া করে রাখলেন, ঠিক তেমনি ( যথোক্তক্রমণ ) 
দিব্য ভীতা বরেন্দ্রীকে গ্রহণ করে উপভোগ করবার ক্ষমতা থাকলেও তা ন| 

করে রন্ধপ্রহারী ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া৷ করলেন । 

দিব্যের এ মক ত্যাগ হতে স্পন্ট বোঝা যায় যে, হিনি বরেন্দ্রভূমির 

ধরক্ষণের জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ॥। এতে তার উপর আমাদের শ্রদ্ধা 

আরও ঝেড়ে ঘায়। 

পালরাজারা ছিলেন ভিম্নদেশী এবং অজ্ঞাত কুহুশীল । তীর বংশের 

ম্্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি বলেই নিজেদের সমুদ্রকুলোদ্ধত বলে 
পরিচয় দিয়েছেন । এই ন্দেলী আভিজাত্যহীন রাজাদের যে বরেন্দ্রমগুলে কি 

প্রতিষ্ঠা ছ্রিল তা আমরা জানি না। প্রাচীন কালে ভারতের কোন প্রদেশেই 
বৈদেশিক রাঙ্তার প্রভাব স্থায়ী হয়নি । যহদিন তাদের লামরিক শান্ত অটুট 

থাকত, ততার্দন তাদের আধিপত্য€ তক্ষুম্প থাকত। তাদের মধ্যে যদি কেউ 

দেশের কলযাণ+র কার্য সম্প।দন করে দেশবাসীর মনোরঞুন করতে সমর্থ হতেন, 

তখন তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত এবং তার বংশের মর্য্যাদাও বেড়ে 

যেত। এ দুয়ের অভাব হই সে রাঃবংশের নাম বিশ্যৃতির অতল তলে 

নিক্ষিপ্ত হত। সই কারণেই ভারতবর্ষের অন্তান্য প্রদেশের ন্যায় “রেন্দমণ্ুলেও 
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জনসাধ।রণ বৈদেশিক রাজাকে উপেক্ষা করেই চলত! যেসব সামন্ত মগুলীর 

সাজ তাদের সন্থন্ধ ছিল নিকট, 'ঠাদেরই তারা সত্যকার রাজা! বলে মেনে নিত। 

কারণ দেশের জল নাযু ও মাঁটার সঙ্গে যাদের যোগসুন্ধ গাঁঢ়বন্ধ, তাদের মধ্যেই 

সহানভূত জম্মো। তাই বল্জ্দ্রডুমি িপীড়িত হলে দিবোর চিত্ত সে দেশের 

জনস|ধারণেব জনা যভতট! বাখিল্ত হত, পালব শীয কিংবা অন্য বৈদেশিক রাঙার 

তাহত না। | | 

এ কথা শ্ীকার না কার পার! মায় না যে সম বাংলাদেশের হতিহাসে 

বরেন্দীমগ্জলের স্থান গতি উচ্চে। বাংলাদেশের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির 

শারস্ত এই বরেন্দীমণ্লে। আাপনারা সকালেই জানেন, ঘষে বরেন্দীমণ্চালের 

প্রাগন রাজধানী ছ্বিল পুণ্চনগর বা পৃগ্ু,নদ্ধননগব। সপ্প্রতি মহাস্থানে যে 

মৌর্য্যবংশীয় রাজ! শোকের প্রায় সমসাময়িক ব্রাঙ্গী লিপি. লিখিত 

শিলালিপি আবনিঙ্ত হয়েছে তা খৃষ্টপূর্বন দ্বিতীয় শতকে পুগুনগরের অস্তিত্ 
সন্থন্ধে সাক্ষা দিচ্ছে কিন্তু এর চাইতে প্রাচীন সাহিহ্যেও পুণু.বদ্ধন নগরের 

উল্লেখ রয়েছে । বুদ্ধবচন পরে লিপিবদ্ধ হলেও অশৌকের পূর্বববস্তী । আর 
এরূপ একটা বুদ্ধনচনে শার্য্যাবর্তের সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে । কাউ.ক 
প্রথম কৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত করতে হলে বু বিনয়ধর ব1 সদাচারী ভিক্ষুর প্রয়োজন 
হত। অগচ বৌদ্ধধর্মের ধারা প্রসার লাভ করে এমন অনেক দেশে এসে 

পৌছেছিল, যেখানে প্রথম প্রথম পাঁচঞ্জনের বেশী সদাচারী ভিক্ষু পাওয়া যেত 

না। এই অশ্ববিধার গুদ্য বুদ্ধর প্রধান শিষ্য উপালী তাকে সে সব দেশে 

উপসম্পদীর জদ্য নৃতন নিয়ম প্রবর্তন করতে বলেন। বুঙ্জদেব তখন অনুমতি 

দিলেন যে, প্রীত্যন্ত দেশে বা আধ্যবর্তের বাইরে পাঁচজন ভিক্ষহ উপ»ল্পদ। 

দিতে পারবে । উপালী: প্রশান্ত দেশের আরম্ভ কোথায় জানতে চাইলে, 
বুদ্ধদেব আর্ধাবর্ধের যে পূর্ববৰ সীমানা নিদ্দেশ করেন তা হচ্ছে পুগ্ুবদ্ধন নগর-_ 

“যদুন্তং ভদন্ত ভগবত! প্রত্যস্তিকেযু জনপদেযু বিনয়ধরপঞ্চমেনোপ১ংপদ* | 

তত্র কঙমোন্তঃ কতমঃ প্রত্যন্তঃ । পূর্বেবাণোপালি পুণ্ু,বদ্ধনং নাম নগরং তস্য 

পূর্বেণ পুগু,কক্ষো নাম পর্বতঃ ততঃ পরেণ প্রত্যন্তঃ।” 

্ অথাশ পুগুবদ্ধন নগরের পূর্বেব পুগুকক্ষো নামক পর্ব চিল প্রাচীন 

কীলে আর্ষাবর্তের পুর্ব সীমা । তারপর প্রত্যন্তদেশের আর্ত । এই পুগুবক্ষে। 
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পর্বত কোথায় ত1 হয় ত প্রত্বৃতাস্িকেরা একদিন বের করবেন। কিন্তু বুদ্ধের 

এ বচন থেকে স্পন্ট বোঝা য।য় যে অশোকের পূর্বেবও আর্ধ্যাবর্তের অন্যান্য 
স্টানের ম পুণগুনগরে সদাচাবসম্পন্ন লোকের সংখ বিরল ছিল না। বন্ব্রে- 
মণ্ডল গুপ্ত ও পাল বংশীয় রাজাদের সময় যে সম্ুদ্ধি লাভ করেছিল, তার ইতিহাস 

অনেকেই অঙ্কিত করেছেন। বাংলা দেশে সব চাইতে প্রাচীন নগর নগরীর 

ধ্বংসানশেষ এবং স্থ্াপতা ও ভাস্কর্যের নিদর্শনও এই বারেন্দ্রীমগ্ুলেই পাওয়া 
গিয়াছে । এ যুগের সব চাইতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিঙায়তনগুলির ম'ধা জগদ্দল, 

সোমপুরী প্রীতি প্ুভৃতিও এই বরেন্রভূমিতে অবস্থিত ছিল | পু বদ্ধন 

নগরের অনতিদুরে অবস্থিত বাসব-সংঘারামে এক সঙ্গে ৭০০ বৌজ ভিঙ্ট 

অবস্থান ও শিক্ষালাভ করত। এদেশের শিল্পীদের নাম নেপাল, তিববত এবং 

তিববত হতে চীন পর্যান্ত পৌছেছিল । সংস্কত সাঞিঠ্যের একটা বিশেষ 

রচনা শৈলী অর্থাৎ গৌড়ী রীতি, এবং প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের গৌড়ী বাঙ্গালী 

প্রভৃতি সুরের স্থঠিও এই উত্তরবঙ্গে। 

পাল, সেন ও তৎকালীন শন্যাগ্ক রাজা বা রাঁজপুরুষপের যে সব 

শিলালিপি ও তাপ প্রকাশিত হয়েছে, ত। হতেও আমরা স্পন্ট বুঝতে পারি 

যে, এ প্রদেশের ব্রাঙ্গণ পরিবারের মধ্যে সে সময় বেদালোচনা, বৈদিক যাগযজ্ঞের 

অনুষ্ঠান ও বৈদিক ব্রাহ্মণ ধর্দ্ের ক্রিয়াপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 
বৌদ্ধধর্মের শেষ যুগে যে সব নূতন ত্ন্ত্রমতের প্রচলন হয়েছিল, এবং যার 

প্রভাব এহ প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে এখনো! বর্থমান রয়েছে, তার স্থিও 

মে বন্ধু পরিমাণে এই দেশেই হয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

স্থৃতরাং পাল রাজাদের হস্ঠগত হবার পুর্বে অন্ততঃ হাজার বছর ধরে 

বরেন্্রমগ্ডলীর অধিবাসিগণ ভারতীয় ধর্ম, সাহিতা, শিল্প ও শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে 
তুলেছিল এবং তার একট! নূতন ধারার প্রবর্তন করেছিল। সেই ধারাই বাংলা 

দেশের সংস্কৃতির প্রকৃত ধারা । যে প্রদেশ এই নূতন সংস্কৃতির সংগঠনে সহায়তা 

করেছিল, তার অধিবাসিগণ (য উল্নতির অতি উচ্চ দোপানে আরোহণ বরেছিল, 

তাতে কোন সন্দেহ নাই । এই কারণে পালবংশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই 

সে দেশের অঙিজাত ব্রাহ্মণ ও সামন্তবর্গকে সমীহ করে চলতেন। 

একথা যে অনুমান মার তা নয়; সমসাময়িক শিলালিপি হতেই তার 
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প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবপাঁলদেবের মন্ত্রী দর্ভপাণি ছিলেন বরেন্দ্রম্ডলের 

অভিজাত ব্রাঙ্গণ বংশের সন্ভান। তার সম্বন্ধে শিলালিপিতে যে উক্তি আছে, 

তা হচ্ছে এই-_ 

মাদাল্ানাগজেন্দ-অআবদনবর তোদ্দাম-দান-প্রবাহে।- 

,ম্মুষটক্ষোণী-বিসপি প্রবল ঘনরজঃ-সম্ব তাশাবকাশং । 

দিক্-চ ফরযাত-্ভুভৃ-পরিকর-বিসর-দ্বাহিনী-ছুবিবলোক- 
স্তস্থৌ আ্ীদেবপালনৃপতিরবসরাপেক্ষয়। দ্বারি য্থ্য | 

প্নান! মদমন্ত মতঙজ মদবারি নিষিক্ত ধরণিতলবিলপি ধূলিপটলে 
দিশন্তরল সমাচ্্রন্ন করিয়া! দিক্চক্রাগত ভূপালবুন্দের চির-সঞ্চরম'ন (সনাসমুহ 

ধাহাকে নিরন্তর দুবিবলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল ( নামক ) নরপাল 

দবর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাহার দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।” 

দত্বাপানল্লমুড়,পচ্ছবি পীঠমগ্রে । 
যহ্যাসনং নরপতিঃ স্বররাজকল্পঃ ॥ 

শানানরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত পার্দপাংস্ঃ। 

দিংহাসনং সচকিতঃ নয়মাসসাদ ॥ 
“ম্রররাজকল্প (দেবপাল) নরপতি সেই দর্ভপাণিকে অগ্রে চক্্রবিন্থাম্কার়া 

মহার্কফ আসন প্রদান করিয়া নানা *ক্ন্রে মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশু হইয়াও ন্দয়ং 

সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন ।” 

দর্ভপাণির পুর সোমেশ্বরের গুণাবলীও শিলালিপিতে অনুরূপ ভাবেই 
কীন্তিত ছযেচ। 

ন ভ্রান্তং বিকটং ধনগ্ুয়তুলামারুহা বিক্রামতা 

বিত্যানুধিযু বর্ষতা স্তৃতিগিরো নোদ গন্দি মাকর্ণিত'ঃ। 

নৈবোক্তা মধুবং বন্ত গ্রাণয়িনঃ সম্বল গিতাশ্চপ্রিয়! 

যেনৈবং শ্বপগুণৈ-জর্ভগঘ্িসদৃশৈশ্চক্রে সতাং বিস্ময়; | 
"তিনি বিভ্রমে ধনগ্রয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত স্থানে আরোহণ 

কবিযাও ভ্র'ন্ত বা নির্দিয় হতেন না! তিনি অর্থিগণকে বিত্ত বর্ষণ করিবার সময়ে 

'ভাহার্দের স্ত,তিগীনি শ্রাবণের জন্য উদ গর্ব হইতেন না| ঠিনি এশ্বর্ষের ছার! 

বন্ধু বন্ধুজনকে নৃত্যশীল করিতেন। স্থৃতরা* এই লকল জগত বিসদৃশস্বব্টণ গৌরবে 
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তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন । 

সোমেশ্বর পুত্র কেদার মিশ্রের প্রভাবও কান অংশে কম ছিল না। 

কারণ তার সাহায্য ও বুগ্গিবলেই দেবপালদেব উত্কল জয় কছেছিলেন, 
হুণদের গর্বব খর্ব করেছিলেন এবং দ্র।বিড় ও গু্জররাজদের দর্প চূর্ণ করে পাল 

সাআঙ্তের সীমা বিস্তার করেছিলেন। এই সোমেশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয়েছচে_- 

আসন্নাজিঙ্গ রাজদ্বহলশিখিশিখাচুম্থিদিক্ চক্ষুবালো । 

দুর্র্ধারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতাশেষ ব্দ্যাপ্রশ্ষ্ঠঃ | 
“তাহার (হোমকুণ্োখিত) আবক্রভাবে বিরা্জিত হ্বপুষ্ট হোমাগি শিখাকে 

চুন করিয়া দিক্চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাহার বিক্ষ/রিত শক্তি 

দুর্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ পরিণত অশেষ বিদ্য। তাহাকে 

গ্রতিষ্ঠাদান করিয়।ছিল |” 
স্বয়মপহৃ বিভ্তানধিনে যোনুমেনে। 

দ্বিষদি স্হৃদি চাসীয়িবিবেকো সদাত্বা ॥ 
ভবজল[ধিনিপাতে যস্থয ভীশ্চ ত্রপ্রা চ। 

পরিমৃদিতকষায়ো যঃ পরে ধান্মি রেষে। 

“ডিনি যাচকণণকে যাচক মনে করিতেন না। মনে করিতেন তাহার দ্বারা 

অগাহৃতবিন্ত হইয়াই তাহারা যাচক হইয়া? পড়িয়াছে। তাহার আত্মা! শক্রমিত্র 

নিধিববেক ছিল। [কেল ] ভবজ্ঞলধিগলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা 
[তিন্ন] অন্য উদ্বেগ ছিল না। [তিনি সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয় 

ধানন। ক্ষালিত করিয়া পরম ধাম চিন্তায় আনন্দ লাভ করিতেন ।” 

বরেন্দ্রভূমির এক ত্রাঙ্গণবংশের সামান্য পরিচয় থেকে বোঝা যায় যে 
পাঁলবংশীয় রাজার] তাদের অবসরের অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন 

এবং অত্তি সঙ্ষ্োচের সঙ্গেই তাদের সামনে সিংহাসনে উপবেশন করতেন। সে 

নংশের কীন্টিমান বক্তিদের রুচি এত মাজ্জিত ছিল যে. তার] দুস্থকে সাহাধ্য 

করে স্ত্রতিবাদ শুনতে উদগ্রীব থাকছেন লা। উপরম্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে 

দেখলে একথা অন্তরে অনুভব করতেন যে, তাদের শ্থায় ধনশালী ব্যক্তিদের দারা 

অপহ্ৃত-পিত্ত হয়েই তারা মভানগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। 

এই পরিচয় ছতে আপনারা স্পন্টই বুঝতে পারবেন ষে, বরেন্দ্রভূমিতে 
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সভাভ। কত উম্মত ঠিল। দে প্রদেশের হধি বাসীর অ ত্মর্য্যাদাজ্জানসম্পন্ন 

চিল, তাদের রুচি ছিল মতি মাড্ডিত। হার একথা পূর্বেবই বলেছি যে, তাদের 
শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প প্রভৃতি চিল অতি উন্নত। শ্ুতরাং সেজাতির ১ধ্যে ষে 

সত্যকার দেশতুতোধ ছ্বিল,। তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সে দেশাত্মববাধ 

জাভিবর্ণনিধিবশেষে সকলের মধ্যেই নিহিত ছিল, সেই কারণে সমল্গরাজ দিবা 

কিন্বা ব্রাঙ্গামররী দর্ভপাণ কেতই বৈদেশিক পালরাক্গাদ্রে নিকট শাত্বাবিরুয় 

করেন শি 
এ কথ। আগমনকেই নলে থাকেন যে সমস্ত ভারঙবর্ষকে অথগুবোধে 

(দশপ্রেম আমাদর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিলনা! তা না গাকলেও ইতিহাসের 

ধারা যদি আঁমবা অম্বপরণ করি, তাহলে স্বীক্কীর করাতে বাধ্য যে, পিতৃভূশির 

প্রতি আমাদের টান কোনদিন তাহা কারু চাইতে কম ছিলনা ' কোন দেশের 

সঙ্গ সে দশের অধিবাণীদের মনের যোগ অতি সু্ন ও আ.চ্ছছ্; সেই কারণেই 

এই বরেন্দ্রভূমির জনসাধারণের চিত্ত এ প্রদোশর রত্ত মৃত্তিকা, বিস্তৃত প্রান্তর, 

খরতআ্রোতা করতোয়া, তিস্তা, বা ভাগিবপীর বিস্তৃত জলগ্রবাহ প্রভৃতি যে 

আনন্দরসে সিক্ত করত, তার ভাগভোগী আন্য কউ হতে পারত না। দেই 

আনন্দই এনেছিল এ প্রদেশের দেশপ্রেম, শিল্প, কলা সাহিত্যে বিশিষ্ট 

রচনাতঙ্গী, সঙ্গীতে বিশিষ্ট স্রন্ির প্রধান উত্স । সে মআানন্দে বরেন্দ্রমগুলীর 

সকল অধিবাসীদের চিন্তহ উদ্বেলিত হত। এই কারণে সেই দেশমাতৃকাকে 

বিপন্ন দেখেই যে দিব্য ও অন্যান্য সামন্ত রাজার! তার কল্য।ণকল্লে সংঘবদ্ধ 

হয়েছিলেন এবং জাতিবর্ণননিবিবশেষে জনসাধারণ্রে সহায়তা পে'য়ছিলেন তাতে 

কোন আশ্চর্যের বিষয় থাকতে পাবে। 

দিব্য জাতিহে কৈবর্তু ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ক্ষত্রিয়জনে'চিত কাধ্য 
করেছিলেন, 'তা অকুন্িতচিত্তে বলা বায় । সুতরাং তীকে ক্ষত্রিয় বলঠৈ আমাদের 
কি মাপত্তি থাকতে পারে? এ সম্বন্ধে অমর পর্নবন্তী সছ:পতিগণের উল্ভি' 

বিশেবভাবে প্রণিধান্মোগা। বায় রমাপ্রপাদ চন্দ বাহাদুর যে সাকগর্ভ কথ 

বলেছেন, তা উদ্ধার কারে পুনরায় আপনাদের সামনে উপস্থপিত করছি__ 

“পুরাকালের বোনও মহাপুরুষের জাতিবিচারের সময় আমাদের স্বরণ 
বাথ! উচিহ যে সেকালের জাহেদ এবং একালের জাতিভেদে বিস্তর প্রভেদ 
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নাছে। দেকলে, এমন কি ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারলাভের পুর্বে, গ্রামসমূহ ছিল 

রাষ্ট্রের সর্ববন্ব, এবং প্রত্যেক গ্রামে স্বরাজ ছিল। স্ত্তরাং বিভিন্নজাঠির 
গ্রামদাসীর মধ্যে গ্রাম্য স্বরাজ পণ্চািলনের উপযোগী একতাও চিল । এই 
একত'র বন্ধনসুত্র ছিল গ্রামসম্বল। গ্রামের সকলজাতির নরনারী পরস্পরকে 

আত্মীয়তা সূত্রে জাবদ্ধ মনে করিতেন । গ্রামবাসী জাতিধর্্ম নিধিবশেষে 
পরস্পরকে ভ'ই ভগিনী, কাকা, দাদ] ইত্যাদি সন্ধন্ধ ধবিয়! সন্থেধন করিতেন। 

সেকালের গ্রামসন্বদ্ধের কিছু কিছু, ভগ্নাংশ এখনও গ্রামে অবশিষ্ট আছে । 

বর্তম।নে গ্রাম্স্বরাজ নি্লপ্ত হওয়ায় এবং পাশ্চাত্যধরণে গঠিত সহর হইতে ধন 

মান এবং শিক্ষার অভিমান প্রবেশ করায় জাতিডেদ বিকৃত আকার ধারণ 

করিয়াছে । কিন্তু সেকালে ধনমানের গর্বের বিষমিশ্রিত এই প্রকার জারি, 

ভেদেব অস্তিত্বই ছিল না বাঙ্গালার রাজা প্রজা তখন বোধ হয় জাতি লইয়। 

ঝড় মাথা ঘামাইতেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজবংশের প্রশস্তির আরন্তে 

চন্দকে বা সূর্যকে ঝ| চন্দ্রসূষ্যবংশীয় কোন ক্ষত্রিয় রাজাকে আদিপুরুষরূপে 
উল্লিখিত দেখা! মায়। পূর্ববন্ন্দের বন্মণবংশীয নৃপতিগণের এবং পেন রাজগণের 

প্রশস্তিতে তাহাদিগকে চন্দ্র 'শীয় বল! হইয়াছে । কিন্ত পাল নরপালগ.ণৰ 

এবং বিক্রমপুরের পূর্চন্দ্রাি চন্দ্রনরপালগ.ণর বংশ প্রশন্তিতে চন্দ্রের ব সূর্য্যের 

উল্লথ নাই। রামচদ্ততে উক্ত হইয়া, পালরাঁজগণ সমুদ্রবংশীয় ॥ সমুদ্র 
চন্দ্রের উৎপক্তিস্থান ম্থতরাং সমুদ্রবংশকে চন্দ্রবংশরূপে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। পঙ্গান্তরে বৈদ্যদেবের কমৌলীতে প্রাপ্ত তাঅশাসনে তৃতীয় বিরহ 

পালকে মিহির (সুধ্য) বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে । পালব্বাজ্যের ইতিহাসের 

শেষভাগে প্রায় একই সময়ে এই দুইটা ধিরে ধা মতের প্রচ র দেখিয়া মনে হয়, 

পালরজগণ এই ন্ষিয়ে উদদীন ছিলেন । তবে কি গ্খন জাতিভেদ ছিলনা? 

প্রাচীন তঙ্ত্রের গ্রাম্য রাজের দায়মুক্ত, গরমের সঙন্ধবন্ধন্টযিত, ধনমান গর্ববপুষ্ট 

কাতিহেদ তখন ছিল না, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে । মিলিত অন্ত 

সামন্তচরু নির্বাচিত দিন্য জাতিবর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন । 

এই হুদীর্ঘকালের মধ্যে দেশের অনেক পরণর্ধন ঘ য়াছে। সর্বাপেক্ষা 

প্রধান পরিবর্তন, আমাদের রাহ্ীয় জীণনের ভিত্তি ষে প্লীসমাজ, ধাহা মুসক্মান- 

গণকেও মাঁপনার করিয়! ভাই, চাচা, নাশায় পরিণত করিয়াছিল, তাহা প্রাণ 
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হারাইয়াছে, এবং পল্লীমাজের প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার থণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 

হষ্টতে আরন্ত হইয়াছে ।” 

চন্দ মহাশয়ের একথা মে সম্পূর্ণ সতা, তার সাক্ষা আমর! সকলেই কিছু 

কিঞ্চি দিতে পারি । জাতি বিভাগ হয়ত ছিল, কিন্তু যে ভেদবুদ্ধি সমাজের 

বন্ধনকে ছিন্ন করে দেশের প্রভৃ* অশুভ সংঘটন করে, দে ভেদবুদ্ধি যে এ 

দেশে চিল না, হার প্রমাণ পুথিপত্রেও পাওয়া যায়। 

অনেক এতিহাসিক চনে করেন যে, বণাশ্রম ধন্ম ও জাতিভেদ সমার্থবাচক । 

দেবপালদেবের পিতা সর্মপাল মন্থন্ধে তাঅশামনে বলা হয়েছে যে, তিনি স্বধন্ম 

হাত বিচলিত বিভিন্ন বর্ণকে স্বধন্মে গরতিষ্ঠাপনা করেছিলেন ( চলতাহমুশাস্থ 

বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধণ্মে)। তৃহীয় বিগ্রহপাঁল ছিলেন ঢাতুর্বণ্যমমাশ্রয় 

তার্থাৎ টারিবর্ণের আশ্রয় স্থান। কিন্তু 'এ সৰ উক্তি নিরর্থক। প্রাচীন শাল্স 

বচনের কদর্থ করেই পরবন্তী টীকাকারেরা সমাজকে এ চার ভ'গে ভাগ করেছেন, 

সমাজের প্রকৃত শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ চিল লা, এবং এখনো নাই । 

খখদর দশম মণ্ডলের পুরুষসুক্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রঙ্গার মুখ, বাহু, উক 

ও পদদ্বয় হতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের উৎপন্তি। পরবর্তাঁ শাস্ত্রে 
বলা হয়েছে যে, এ চারটির বর্ণের প্রত্যেকটীর একটা বিশিষ্ট রং আছে, ব্রাহ্মণ 

হচ্ছে শত, ক্ষত্রিয় রক্ত, টৈশ্য পীত এবং শুক্র কৃষ্ণ । বস্তৃতঃ বর্ণাশ্রমের বর্ণ 

শব্দও সেই অর্থেরই সূচনা কর্ছে। বেদ ও শান্সের এ উল্তিকে ব্যবহারিক 

অর্থে গ্রহণ করাষায় না। কারণ কোন যুগে ভারতীয় জাতির মধ্যে এই চাঁর 

রঙের লোক ছিল একথা বিশ্বাস করা চস্তব নয়। আর সে ব্যবহারিক অর্থ 

যদি গ্রহণ না করতে পার তবে সে উত্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের জাতিভেদের 

ইতিবৃত্ত অন্কন করবার চেষ্টা বৃথা | মন্্রপাঠ ও অধ্যাপনাঁর জন্য মুখের 

প্রয়োজন, বাহু শারীরিক বলের দ্যোতনা করে, উরু সংবদ্ধনের প্রতীক এবং 

পাদদ্বয় দেহীর আভ্ভাবাহী । শতরাং মুখের সঙ্গে খাদের সম্বন্ধ নিণয় করা 

হয়ে5, তাদের কম্ম অধায়ন ও অধাপনা, বাহুর সঙ্গে যার সম্বন্ধ তাদ্রে 

কন্মন হচ্ছে বাহুবলের দ্বারা দেশ সংরক্ষণ, উরুর সঙ্গে যাদের সঙ্গন্ধ, তাদের কন্ম 

হচ্ছে দেশের সমৃদ্ধি বুদ্ধি করা এবং পাদদেশের সংঙ্গ যাদের সম্বন্ধ তাদের কর্তৃষ্য 

কর্ম হচ্ছে স্বো। এদের যে রডের কথা বল] হয় সে রঙ সন্ধ রজঃ তমঃ ভূতি 
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গুণ হতে উদ্ভুত হয়েছে এ অনুমান করা অসঙগত নয়। সৃতরাং শান্তীয় বর্ণাশ্ম- 

ধর্ম ছিল আদর্শ মাত্র। সতাকার জাতিভদ্র ইতিহ।স তাঁর মধ্য নিহিত ছিল, 

একথ! মনে কর! অনুচিত। শাস্ত্র বচনের যদি সদর্থ গ্রহণ করি, তাহলে আমরা 

স্বীকার করতে বাধা যে দিব্য ছিলেন আদর্শ ক্ষত্রিয়, আর সে আদর্শের মন্বযায়ী 

যিনি দেশ ও দেশবাসীর সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করবেন, তিনিও ছবেন প্রকৃত 

ক্ষতিয়পদবাচ্য 

দিব্য ছিলেন বরেক্্রীর সম্তান। , কিন্তু তার ইতিবৃন্ত প্রাচীন পুথিপত্র হতে 

যতটুকু উদ্ধার করা হয়েছে, সেইটুকুই আমাদের সম্থল। অথচ এই প্রদেশের 

এমন অনেক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যার সঙ্গে দিবা ও ভীমের নাম বিশেষভাবে 

জড়িত। এ দেশের অধিবাস'দের মধ্যে প্রচলিত কিন্দদন্তী হতেও সে নাম 

সংগ্রহ করা যায় । এ দেশের সত্যকার ইতিঙাস এখন€ বকেন্দ্রী মণ্ডলের অসংখা 

ংসম্তুপের মধ্যে লুক্ক|ফ্রিত। পাহাড়পুরের একটা সামান্য ধর্ংসম্তুপ হতেই 

ঘে, তথা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বাঙ্গলাদেশের এঁতিহ.পিকের দৃষ্টিকে অনেক 
অগ্রসর করে দিয়েছে । আমরা যদি বিংশষ অবধানতার সঙ্গে এই সব প্রাচীন 

ধবংসম্ত/পর মধো আমাদের অনুসন্ধান চালাতে পারি, এপং অধিবাসীদর মধ্যে 
প্রচলিত অসংখ্য কিন্বদন্তী সযত্বে সংগ্রহ ঝরতে পারি, তা হলে দিবা ভম € 

তাদের সমসাময়িক সমগ্র বরেন্দ্রী ভূমির প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উদ্গার 
করতে সমর্থ হব। তাতে যে শুধু বক্জ্দৌড়ুমিই উপরুত হবে তা নয়, সমগ্র 

বাংল! দেশই লাভবান বে । ধ্ব'সম্তপ হতে ইতিহাসের ধারার উদ্ধার সাঁধানে 

সরকারের প্রত্ুষ্ঘ্ব বিভাগ এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে অতি সামান্য কাঞ্ই করেছেন। 

শবশ্য অল্পলদন হতে তারা এ কান বেশী মনাযোগ দিয়েছেন, তা শ্ীক!র 

করতে হবে। সম্প্রতি কলিকাত। বিশক্গালয়ও* বাণগড়ে এ কাজ আন্ত 

করেছেন । কিন্ত্র গামাদের দেশের জনসাধারণকে ঘদি আমরা এই সব 

ধ্বংসন্ত,পের পত্যকার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন বরে ভুলতে শা পারি, এবং এ কাছে 

যর্দ তাদের সকলের সহায়তা লাভ না! করতে পারি, তা হলে বন্দীর সেই 

কীঁণ্ডিমান পুরুষ দিব্য এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উচ্গার 
করা কোন দিনই সহঙ্গসাধা হবে না. উপর্ম্থ সমস্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের 

উদ্ধার কার্ষ। হবে বিশেষ কষ্টসাধ্য । ম্থতরাং ধাদের নিকট দ্িবোর নম প্রিয়, 
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সে নাম ধীদের মনে এখনে! উত্লাহের সপ্শার করে এবং সে মহাপুরুষের 

আদর্শে মারা এখনো অনুপ্রাণিত হন তীদের আমি এ মহ্থন্দে অবধানচিত্ত হতে 
অনুরোধ করি। 

আমর! আত্মবিশ্থভ বলেই আজ দুর্দশার চর্ম সীমায় উপনীত হয়েছি। 
সত্যক|র ই(তিহাসের অভাবে আমর) নিজেদের উপর আস্থা হারিয়েছি । নিজেদের 
জাঙায় সভাঙাঁর উপর আামাদের আর কোন শ্রদ্ধা নাই। প্রাচীন শিল্পা কলা 
সহিত্য গুভূৃতির সঙ্গে ন্মামাদের মনের যোগ ছিন্ন হয়েছে । উপরন্তু ভেদবুদ্ছি 
এ ছন্ভঙ্গ জাতিকে বিপর্যাস্ত করে তুলেছে । স্বৃতরাং এই দুর্দিনে আমরা যদি 
আম!দের ভাতীতের উপর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে পারি, প্রাচংন সংস্কততর সঙ্গে 
আমাদের মনের যৌগসুত্র আবার মুদুটভ|বে স্থাপিত করতে পারি, তাহলে 
আমর] আবার সচেতন হয়ে উঠতে পাঁরন। আমরা আবার একটা আত্মনির্ভর- 
শীল ও আত্মনর্ধ্যাদাসম্পন্ন জাতি হয়ে উঠব । এই কারণেই বরেন্দীর সেই 
অপাধারণ পুরুষ দিব্যের কীণ্তি-কাহিনী আক্চ দিশেষভাবে আমাদের ক্মরণীম় | 
তার চরিত কথা অনুধাবন করলে আমরা আবার এদেশের জনসাধারণের 
এক্যবন্ধনের যোগসুত্রের সন্ধান পাব। 

---০22(ক)১১০---- 

দিব্যাবদান। 

রব 

বিগত ৬ই চৈত্র রঙ্গপুর হইতে ছয় ক্রোশ দুরস্থ শিবপুর বদরগঞ্জ ভীমের 
গড়ের প্রান্তরে যে দিবা-স্মৃতি উত্সব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এ উত্সবে যোগদান 
করিবার আমার স্থযোগ ঘটিয়াছিল। বিস্তৃত প্রান্তর__দিকটে কয়েকটি ছোট 
গগুগ্রাম, রঙ্গপুর সহর হইতে গমনাগজনেরও বেশ হুবিধা ছিল না__তথাপি 
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উত্সবে বিপুল জন্তার মমাগম হইয়াছিল । প্রায় আট নয় হাজার লোক-_ 

অধিকাংশই প্রজালোক, হিন্দু এবং মুনলমান | ষাঁহাদের আমরা ভদ্রলোক 
বলি তাহার] সংখ্যায় দুই শত আড়াই শতের অধিক ছিলেন না। 

ৃষঠীর একাদশ শতকে পাল ঝ'শের দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ 

করিবার পৰ হইতেই অনেক রকম অত্ত্যাচার আরম্ভ করেন। এমপ কি নিগ্গের 

দুই ভ্রাতা রামপাল ও শুরপালকেও কারাবদ্ধ করেন। মহীপালের অত্যাচারের 

ফলে বরেন্্র মণ্ডলে নিপ্রোহ উপস্থিত হয়। এ বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কৈ 

সেনার দলপতি দিব্য। বাঝেন্দ্রীর মিলিত সামন্ত চঞ্চ তাহাকে সহায়তা 

করিঘ়্াছিল। দিব্যের সহিত যুদ্ধে মহীপাল নিহত হন এবং বরেন্্রী দিব্যের 

করতলগত হয়। তখন প্রজ্জামগুলের সমবেত সম্মতিতে দিব্য মহারাঞ্জ মনোনাত 

হন। অতএব দিব্য প্রজার নির্ববাচি্ঠ রাজা। দিব্যোত্সবে প্রজ!লোকের 

যেরূপ জনতা হইয়াছিল, দিব্য যদি (দিব্যধাম হইতে সে দিণ তাহা লক্ষ্য করিয়া 

থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। কারণ সভাশ্থলে এ 
কথা বিশেষভাবে ঘে।ধিত হইয়াছিল-_প্রজা নির্বাচিত রাজ। দিন্য।' 

এবারকার দিব্য-স্মৃতি উত্মবের সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্বত্দ্যিলয়ের 

অধা!পক শ্ীগ্রবোধচন্দ্র বাগচি এম, এ, ; ছি, লিট্ (প্যারিস) | তিনি একটি 

হ্ন্দর নভিভ!ষণ পাঠ কবির'ছিপেনা  তাহাহে তিনি প্রতিপন্ন কঠ্তে 

চ|হিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ জয়ের পর ব্য নিজে সি'হাসনে অধিরোহণ করেন 

নাই-_তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমাক রাগ্য শাসনের ভার অর্পণ করিয়াছিংলন। 

ডাঃ বাগচীর অনুমানের গুল সন্ধ্যাকর নন্দি বিরচিত 'রাম চরিতে« নিলোদ্ধত 

শ্লোক | 

রন্থামুজতমুজস্যচ ভীমস্থা বিবর গ্রৃহর কৃতঃ। 

সাভিখ্যয়! বরেন্দ্র ক্রিয়াক্ষমস্য থলু রক্ষণীয়াডৎ। 

এই (শ্রমকে ভীমকে 'ক্িয়াক্ষম' ও 'রন্ধপ্রহারী' বলা হইয়াছে । ভীম যে 

রণদক্ষ ও রাজগুণে ভূষিত ছিলেন ইহা নিঃফংশয়। 
ডাঃ বাগচির অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে দিব। মহারাঁজকে ত্যাগী পুরুষ 

বলিতে হয়। ভিশি নিজে রাজা হইলেন না ভ্রাতুষ্ুত্রকে রাজপদে অভিষিন্ত 
করিলেন। প্রাচান কালে মথুরায় কংস বধের পর এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
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কংসের তিরোধানের সহিত শুরসেন! রাজ্য শ্কৃষ্ণের করতলগত হইল. কিন্তু 

তিনি নিঙ্জে রাজ] না হইয। রাজ্যচ্যুত কংস পিতা উগ্ন সেনকে পুনরায় প্রতিষিত 

করিলেন। 

দিবোর মৃত্রার পর রামপাল ভীমের সহিত একাধিকবার যুদ্ধ করিয়া বরেন্ী 
উদ্ধান করেন। বদরগঞ্জস্থ যে ভ'মের গড়ে এবারকার দিব্য-্মৃতি উৎসব 

সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা এই ভীমের ছুর্গের ভগ্লাবশেষ 

এই যে উবে শিপুল জনতা সুমবেত ২ইয়াছিল তাহারা কি দিব্য 

উৎ্সা.বর যথার্থ মন্ম ও উপযোগী "1 গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল? সভাস্থলে 

কয়েকটা বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল এবং একাধিক মন্তন্য (1$69010101) ও 
গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রজালোক কি তাহার অর্থ বুঝিঠে পারিয়াছিল? 

আমার মনে হয় পারে নাই, এবং পারিবেও না যত দিন না আমর] এই ধরণের 

উৎসবকে বক্তৃ চামঞ্চে পর্যযবপিত না করিয়া জাভীয় গেলীয় পরিণত করি। 
জাতির জনসাধারণ মেল! বুঝে, বন্তৃত! বুঝে না। অতএব যদি জনসাধারণের 

এই উৎসাহ ডাঙ্গাভূমির উপর প্রবাহিত জল্প্রবাহের ন্যায় নিক্ষলে ন! গিয়া 

সফলখাতে চ।লিত করিয়া স্থায়ী জলাশয়ে সঞ্চিত করা য'য়, তবেই এই সব 
উত্সবের সার্থকতা হইবে। আমার ইচ্ছা! দিব্য-উত্পবের উাদ্যান্তীর। এমন 

ভাবে উত্সবের উদযোগ আযোঞজন করিবেন যাহা জনসাধারণের চিন্ত স্পর্শ 

করিবে । উত্সব মেলায় দিবাবদান অবলম্বন করিয়া রচিত যাত্রা গান, পীচ.লী, 

প্রদর্শনীর ব্যবগ্থা করুন। দিব্যের ও ভীমের মুগ্চি প্রস্তুত করিয়া সেই সেই 

মুন্তিকে কেন্দ্র করতঃ তাহার চত্রুদ্দিকে তাহাদের ইতিহাসের প্রধান প্রধান 

ঘটনাবলী চিত্র ও ভাক্কর্ষে।র সাহাযো সজীব করিয়া গড়িয়া তুলুন্-বীরের 
উৎসবে বীরপণ!-কুস্তি, “লাঠি, ঢাল হরোধাল, বল্লম বর্শার ক্রীড়া প্রদণিভ 
২উক-েন দেশের মধো লুপ্ত ক্ষাশল্তি আবার জাগ্রত হইয়া জাতিকে 

অভু।দয়ের পথে চালিত করিতে পাঁরে। তবেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত 

হইবে। 

শ্রীহীরেন্ নাথ দত্ত 

সাই ১00): হর্স 
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একাদশ শতাব্দীর হে সামন্*উত্তর বাংলার 

হে বীর তোমারে 

রিলাম অকল্মাৎ অতাচার করিতে নিন্মল 

শান্তি দিতে তারে । 

অনন্ত সামন্তচক্র নেতৃপদে ববিল তোমায় 

গাহে সাত গান 

একান্ত আগ্জাহভরে বরেন্দের সামন্য রাজারা 

প্রদানিল স্যান। 

অত্যাচারে জঙ্জরিত মহীপাল প্রকৃতিপূঞ্জের 

নিল কাড়ি স্থখ, 

বরেন্দী দ্িবাক তোমা সাঁজাইল পঞ্চগৌড় তাঁই 

ঘুচাইহে দুথ | 

সমাজের সঙ্গীর্ণত1 বীরত্বের স্থুরধনী ধারা 

দিল ভাসাইয়! 

সকলের ম্বগণ বন্দি উপদ্রত বাঙ্গালী তোমারে 

লইল বরিয়া। 

জানিনা জানিনা মোরা, তুমি কোন্ ব'শের তিলক 

| শুদ্রে কি ব্রাঙ্গণ। 

কোন্ ক্ষুদ্র পরিবার তুলেছিলে সালোকে উজলি 

করিয়া শোভন ! 

শুধু চানি উত্পীড়িত বিদলিত বাঙালী প্রচ্ায় 

করিতে উদ্ধার 
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দেবতার আশীর্বাদ সম আমিলে হে বীর 

.. বিদুরিতে রাজ অত্যাচার । 
মহাবলাধ্যক্ষ তুমি "মাংস্যান্যায়” উপদ্রত 

এ বরেন্দ্র দেশে 

শান্তির স্পন্দন দিলে ছড়াইয়। শঙ্ককুল প্রাণে 

অতয় আাশ্বাসে। 

তাই নাহি জানি তোমা কোন্ জাতি কিঝ| ধন তব 

নীচ কি মহান্ 
বাঙালী বাঙালী তুমি বার, একান্ত বাংলার 

নিজন্ব সম্তান। 

দুর্দিনে যাহারা বসি ষড়যন্ত্র রচে অবিরাম 

প্রতিষ্ঠার তরে 

সেই বঙ্গ, সেই বাঙালীরা, একাতানে নেতৃপদ প্রদানিল 

আগ্রহের ভরে। 

কৈবর্ত দ্িবাক তোমা-_পুণ্যতোয়। সুবিশাল 

করতোয়। তটে 

পৌষের পৃণিমাদিনে অনন্ত সামন্তচক্র অর্থ্য তব 
বছে করপুটে। 

পালবংশে যে'গ্য রাঁও। মিলিণ না প্রজাশক্তি মিলি 

মহাসমারোছে 
রাজ্য অভিষেক তব স্ুসম্পম্ম করিল তাহারা 

রী সাত্বিক আগ্রহে । 

কুল নাই__জাতি নাই__নাহি অন্য পরিচয় কিছু 

বিধাতার নিশ্মাল্যের মত 

তুমি ধে বাঙাপী শুধু আমাদের অত্যন্ত আপন 
রহ জাগি তপনের মত। 

দুর্বল দেশের ক্ষতে আরোগ্যের পুলেপ পদানি 

অকাতরে রক্ত করি দান 



১ম সংখ্যা ১৩৪৫ সাল] দিব্য স্মৃতি তর্পণ ৩৩ উস ০২১১৬৯১, 

ভয়া্ত দেশের প্রাণে যে জীবন সঞ্চার চেষ্টায় 
উৎসগিল অমূল্য পরাণ-_ 

তারে কে নিকৃষ্ট বলে, নহে নহে নহে তাহা নহে 
| বাঙালী সে--দধিচী সে ভাই-- 

: কর্মীর স্বগণ মোদের; এসো কোটী কণে মানি 

তার জয় গাই। 
এসো ভাই এসা হে বাঙালী মশ্রদ্ধ পরাণে অশরীর 

আঁত্মত্য/গী বারে 
পিবেদেন করি শ্রদ্ধাগ্তলি স্মৃতি লিপ্ত এই তার পরিত্যক্ত 

মন্তিক] প্রাচীরে। 
কালের করাল গ্রাস পারেনি মাধিতে যার 

বিলোপ বিলয় 
আজি সেই পুততীর্ঘ লে কামরূপে সেই রত্ুপীঠে 

গাহি তারই জয়। 

মাটির মায়ার টান কারণ শরীর তার হেথা 

আনিয়াছে আজ, 
মহাকাল রক্ষিত জ্গশীষ দিব ভীম-জয় গাথা 

লক্ষ শত কাজ। 
তাই এই রঙ্গপুরে “ভগদন্্” “নরকের” দেশে 

স্বস্তি পাঠ করি। 
অমর বাঙালী মোরা সপ্তীবনী ভূঙ্গার উদক 

*প্রাণ মন্ত্রে ভরি। 

্রঙ্গার প্রকৃত বন্ধু-_বাঙালীর দুর্দিনের সাথী 
লহ লহ জীবন মহান্ 

শতাব্দীর মানবের শঙ্কাকুল হৃদয় দেউলে 
কর পুনঃ “অভী” মন্ত্রদ/ন। 

মহ!কাল প্রাচীর বিদারি মৃত্যুহীন প্রাণের স্পন্দনে 
জাগে জাগো! বীর 
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ঘন ঘোর তমিজঅ নাশিয়। ইতিহাস কর সমুজ্জবল 

মসিলিপ্ত ভাল বাঁডালীর ! 

আটশত বসবের হাতীতেরে প্রতাক্ষ করায়ে 

লহ প্রাণ লহ 

সঞ্ীনন মন্ত্র মৌরা কোটিকণ্টে করি উচ্চারণ 
কথা কহ---বীর--কথা কহ। 

শীপ্রকীশচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর। 

সই 20002 

উৎমবের সার্থকতা 

-৯্্ব- 

এক একে চারিটী বতসর ধরিয়া ধাহার বৈচিজ্র্যবিহীন এতিহ|সিক 

তথোর উদ্ঘাটন কল্লে বাঙলার বাণীপত্রগণ তাহ|দিগের অমুলা সময়ের নিয়োগ 

ও শ্রম শ্দীকারে কিছুমাত্র কাপণ্য প্রকাশ করেন নাই, নাজ তাহারই উপর হুড 

ফলাইয়! নুতন কিছু ঝলিতে যাহবার মত ধৃন্টত1 পোষণ করিবার সাহস, শক্তি 

ও দামর্থা আমার নাই, উহ! হবন্দরূপে অবগত হইয়। নিতান্ত বিনীত ভাবে 

আপনাদিগের সম্মুখে দগ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি। মহারাজ দিব্যের 

জীবনকে নৈচিত্রাবিহীন বলয় আমি তাহার মহস্বকে খর্ব করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছি , এরূপ মনে করিধার হেতু নাই। উদ্াাঁনে বিচিত্রবর্ণের ও গন্ধের 
পুষ্প যেমন মামাদিগের চিন্তকে আমোদিত ও বিমোহিত করে, ঠিক একইন্ভাবে 
একই বণের গন্ধ বিশিষ্ট গোলাপ আমাদিগের ইন্দ্রিয় বুত্তিকে ততোধিক আনন্দ 

পদান ও বিমুগ্ধ করে। মানুতষর ছোটে খাটো নিভানৈমিত্বিক শত নুষ্ঠানের 
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মধ্যদিয়া আমরা যেমন তাহার শ্বূপ উপলদ্ধি করিতে পারি, তাহার অন্তরের 

সত্যিকার মানুষটাকে চিঠিতে ও ধরতে পারি, ঠিক একই ভাবে কোন একটা 

বৃহন্তর অবদানের মধ্য দিয় আমর] তাহাকে তেমনি ভাবে জানিতে পারি। 

মহত্বের সুন্সন বীজ যাহার অন্তরে বিরাজিত, সেই বীজ কবে কোদ্দিনে কিরূপ 

ভাবে, অথবা কোন ন্ুদীর্ঘ কালের মপ।দিযা অস্কুরিত হঠয়া কালক্রমে 

মহামহীরুহে পরিণত হইবে, কেহই তাহা বল্দিত পারেন না। আমতা ইহাই 

বছিতে পাবি, মানুষের কার্যাই মানুষকে লোক সমাজে পণ্চিত করিয়া দেয়। 

উৎ্পাড়িত জনগণের উগারকর্ভা স্বরূপে ধিনি আপিভূতি হইয়া তাহার উপযুক্ত 

দ্র'হুষ্পূত্র ক্ষৌণীনারক মহারাজ ভীংমর সহযোগীতায় ছুুষ্টর দমন ও শিষ্টের 

পালনরূপ মহদাদর্শ আমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, আজ তাহার 

পবিত্র স্মৃতির বেদিকামু,ল দীন অর্প। প্রদ্দান করিতে গিয়া আমরা আমাদিগের 

নক য় গৌরব প্রস্মট করিয়া ভুলিতেছি, আমাদিগের শিংজর জীবনকে ধন্য ও 

কতা বলিয়া অনুভব করিতেছি । একের পর £একটী করিয়া চারি বসা 

উত্তর বঙ্গের চাগ্টা জেলায় একই প্রকার সমারে হের সঠিত এই যে মহাপুরুষের 

স্মৃতি্পুজায় আয়োজন চলিয়াছে, ইহ,ই কি আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে না, 
বাঙ্গালীর মধো দেশাকবোধ জাগিয়াছে, বাঙ্গালী আপনাকে « আপনার জাতীয় 

গহাপুরুষদিগকে চিনিতে পারিয়াছে । মহাপুরুষের পুজা - মণীষী কালণইল 

যাহাকে “ 7009 ০0191)11) ৮ বা বারপুজ। হাখ্যা প্রদান করিয়াছেন-- 

আমাদিগকে উন্নহির আভ্রভেদী শিখরের দিকে স্বতঃপরুতঃ আকর্ষণ করিতে থাকে, 

আমর। হহার দ্বারা অলক্ষ্যভারব প্রভাবান্বিত হই চেস্টা করিলে ইহার ওভাৰ 

১ইতে আপনাদিগকে নিমুক্ত কর্ততে পারি না। এই কারণেই দেখিতে পাই, 

একই যুগে একই সময়ে বু মহাপুরুষের আবিভ।ব*হ ইযাচে_ আবার পরবর্তী 

যুগে ইহাদিগের অবর্তমানে সমগ্র দেশ শুফ ও উর মরুসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইন্চিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য গ্াদান করিবে। কোন 

প্রখ্যা তন'মা লেখক বলিয়াছেন,--4৪ 115৪ 17) 0650১, 7006 11) 59818? 

আমাদিগের জীবন কাল আমাদিগের অবদানের দ্বারা পরিমিত হয়, আমাদিগের 

জাবনকালের দৈর্ঘা দিয়া উহা পরিমিত হইতে পারে না। মহারাজ দিব্য কিন্ত 

তাহার যোগ) ভ্রাতুস্পুব্র ক্ষৌণীনায়ক হীম কে ছিলেন, আজ আমরা 
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তাহাদিগের নিদর্শনের মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, তাই 

তাহাদের স্মৃতি-পুজায় অগ্রসর হইয়াছি, তাহাদিগের পণিত্র বেদিকায় পুজার 

অর্থ প্রদান করিতে অতিমাত্র উ€স্থক হইয়া! পড়িয়াছি। ক্ষৌণীনায়ক ভীমের 

স্মৃতি বিজড়িত ভীমের জাঙ্গালাক আঙ্গ আমর] পথিবীর অন্যন্ধম আশ্চর্যাজনক 

আবদান বলিয়া পঠ্চিয় প্রদান করিতে না পারিলেও ই্কা যে কি প্রাকারে 

সম্ভবপর হইয়াছিল, ইহার কুক্ষীতলে আরও কন মহস্তর ইতিহাসের উপাদান 

নিহিত আছে, একদিন শুলখদ্রনী1! ীতিহাসিকগণের গভীর গবেষণার ফলে 

তাহা« সত্য উদ্ঘাটিত হইবে । করেছে র বন উপবন পাহাড় পর্ববত, গহন 

কান্তারের মধ্যে কত পাহাড়পুরের স্থৃতি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে তাহা বলিতে 

পারে | তবে খাঙ্গালীর হৃদয়ে যখন দেশাতধোধের উদ্রেক হইয়াছে, বাঙ্গালী 

মাকে মা বলিয়। চিনিতে পারিয়ীছে.__- | 

আপনার মাকে মা বলে ডাকিলে, 

আপনার "ভাইয়ে জদয়ে ধরিলে, 

সব পাপ তাপ দুরে মায় চলে 

পুণ্য প্রেমের বাতাসে” 

তখন শআাশা হম, একদিন বরেন্দভুগির শত গৌরব এ অবদানের কাহিনী 

কখনও লক্কায়িত থাকিবে না। দীঘপাতিয়ার কুমার এরতকুমারের বরেন্দ্র 

অণ্রসন্ধান সমিতি ভাজ কাহার না গৌরবের বিষয়। একদিন কুণ্ীর সাহিত্যরগী 

মহাঞ্জনগণের পঠ্সেবিত কুণ্টীর ভূম্যধিবারিগণের গৃহে যে রঙ্গপুর সাহিনা 
পরিষদের বীজ ধীরে ধীরে অন্কুরিত « রস্দানে সংনদ্ধিত ভইয়। উঠিতেছিল, 

কে বলিতে পারে সেই অস্কুর সঞ্জানতত মহামহীরুহ পরিষদের আশ্রয়তলে 

বরেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মন'ধিগণ তাহাদিগের গবেষণার শ্রেষ্ঠ ফল--নূতন নুতন 

আবিষ্কারের অবদান লইয়। উপস্থিত ন! হইবেন ! সুর্যাদে পূর্বদিকে উদ্দিত 

হইয়। পশ্চিমে অক্কাচলে গণন করেন--আবার পরদিবস তাহার পুঞ্তীভূত 

আলোকমালা লইয়া জগতের খধনান্ধকার বিদুবিত করিয়া! তেমনিভাবে উদিত 

হন। একই ভাবে শগামরা কি মাশা কঠ্তে পারিণা, বরেন্দের লুক্কািত 

শোর্ষ। বীর্মা ও মহঘের নিপর্শন_-এবোদিহ সধোর দিমিলকান্তির গ্ার লোক- 

লোচনের গোচবীডুত হইবে। 



“ম সংখ্যা, ১৩৭৫ সাল] উত্সবের সাথকা ঞ 

তদ্রমহোদয়ণণ, মহারাজ দিবোর স্মৃতি পুজার সার্থকতা কিরূপে সম্ভবপর 

হইতে পারে, আজ তাহার আলোচনা করিতে গিয়া, দুই তিনটা বিষয় আমার 
চিকে স্বতঃই ব্যাকুল করিয়] ভুলিয়াছে। বরেক্দ্রভূমে জন্মুগ্রহণের গৌরবঙ্তনক 

অধিকার 21 থাকিলেও এই বরেন্দভূমির নিকট আমি বহুল পরিগাণে ধণী_ 
প্রতুযুতঃ এক্ষণে আমি এই বক্ত্রেডৃমর অধিবাসী । এই বরেন্দ্রড়ুমির কন 

আভ্ঞাত স্থানে, কত অজ্ঞাত এঁতিহাসিক নিদর্শন অনাবিষ্কিত হাবস্থা্ বিরাজ 

করিতেছে, আপনাদিগের ভনেকেই আাহা আবগত আছেন। আমার জনৈক 

আদ্ধেয় বন্ধু দিব -স্মুতির পৰি তনুষ্টানে যোগদানের জন্য শাহ হইয়া, কার্ধা- 

বাপদেশে বাধ্য হইয়। বলিকাতা গমন্রে পথে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, 

এইখানে তাহাঁর কয়েকটা পংক্তি উদ্দ্চ করিতেছি 

“লালমণিবহাঁটের অদূরে বহুকাল হইতে অনুমান লাদ্ধ দুই মাইল দীর্ঘ ও 

সাদ্ধ এক মাইল বস্তুত একটী পরিখা বা গড় অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। ইহারই 
মধ্য ভাগে অনেকগুলি হপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখ। ও এটা স্থবৃহত পুঙ্ৃটিণী 

দেখিতে পাওয়া যায়। মহাাজ দিবোর স্মৃতি উৎসানে সমাগত মণীষিবৃন্দের 

সমপে আমার বিনীত শমুবোধ, এই অজ্ঞাত পরিথার অতীত ইতিহাস আবিষ্কার 

কাল্ল তাহারা যত্বুপর হইবেন। এই শ্চানের উচ্চ মৃন্তিকজ্তপ ক্রমশঃ ক্রয় 

প্রাপ্ত হইয়া নিম্বগামী হইতেছে ।” বরেন্দ্রভূমির বহির্ভগেও অদ্যাপি কত 

মহপুরুষের স্মৃতি অনাদৃহ জ্বস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । মাত ৪ দিন পুর্ন 

“আনন্দবাজার পত্রিকায়' কাজি শামহুদ্দীন খাদেম মীরমদনেত কবর সম্থনহ্ধ যে 

কেকটা কথ! লিখিয়াছন, আমি এইখানে তাহার উল্লেখ করিব 2 

'মুশ্দাঝাদে হিন্দু মোসলেম্ এক্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সুযোগে তথায় 

বাঙ্গণাব গৌরবযুগের বিভিন্ন স্মৃতির ধবংন দর্শানে শনিশ্চয়ই ততটা বিচ্গিত হই 

নাই, যতট1 হইয়াছি পলাশীতে আসিয়া মীর মদনের কবর দেখিয়া 1” 

“পলাশীর »ন্সিহিত হেজন্গর গামে মীর মদনের কবর দেখিতে যাইয়া 

আমি এতটা অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলাম যে, স্থস্থ হইয়া চিন্তা করিতে আমার 
বিস্তর সময় লাগিয়াছিল। কয়েকটা লাধারণ ইটে সাধারণভাবে যাহারা ইহা 

বাধাইচা রাখির়াছেন তাহারা সীন্দর্ধ্য স্থির চেষ্টা করেন নাই এবং উহার 

রক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করেন নাই। কনরের বুক চিরিয়! একট। প্রকাণ্ড নিম 
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গাচ দাড়াইয়। আঁছে। গাছটির বৃ্দির সঙ্গে কবরটি সামাগ্ম যে কয়টি ইটে 

গ্রধিত হইয়াছিপ, তাহাও ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে । বাঙ্গলার 

স্বাধানার জন্য বিশ্বাসঘাতকদের মাঝখানে দাডাইর] যিনি নিজের মাত্র দুইশত 

অনুচর সহ কামানের সম্মুখে ঝাপাইয়। আত্মণিসজ্জন করিলেন, ভাহার কৰর 

স্থরক্ষিত কর! কিজাঠির কর্তব্য নহে? চতুদ্দিকে যখন বিশ্বাসঘাতকতা 

চনে উঠিয়ছিল, তখনও মিনি দায়িত্ব ও কর্তবোর প্রেঃণায় আত্বোতুসর্গ করিয়। 

আমাদিগকে ভথ্ষ্যিতের জন্য উদ্বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কবরখান। কি 
এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে? আমি আমার মাতৃভূমির মুক্তিব ধামে 

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি । আশা করি মীর 

মদন কবর রক্ষার জন্য জাতি শীঘই সুব্যবস্থা করিয়া অন্ততঃ নিজেদের দায়িত্ব 

পালন করিবে ।” 

গা স ৫ 

ঠিক একই ভারিখের 'যুগান্তর' পতে খুলনার অন্তর্গত নূরনগর হইতে 
যুক্ত পৃণেন্দু রায় বিদ্যাবিনোৌদ মহারাজ প্রভাপাদিতোর ন্ু তরক্ষা সম্বন্ধে যে 

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, আমি তাহ! উদ্ধৃত না করিলেও তৎপ্রতি 

উপস্থিত জনমগুলীর দৃষ্টি আকর্মণ পূর্ববক দিবা-্মৃতি সমতির একটী মহত্তুর 
কর্তব্যের নির্দেশ করতেছি বতসরান্তে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত এই যে 
উত্পব, এই যে লেকিযাত্রা, এই যে ধূমধাম ইহার অন্তরালে অন্তঃসলিলা 
ফল্লুর ম্যায় যর্দি একটা কাম্মের ধারা ব্দামান ন| থাকে, বে আমার মনে হয়, 
কতিপয় বর্ষ অন্তে ইহা একটি গতানুগতিক সান্দতদরিক তমুষ্টানেই পর্য্যবসিত 

হইবে। এই জন্য কলিকাতা মহানগরীম্থিত (কন্দ্র দিব্যস্মৃতি সমিতির 
পরিচালকবর্গের নিকট আমাৰ বিনীত অনুঞ্গোধ তাহার] যেস একটি বিশেষ 

কর্যাকরী কমিটি গঠন করিয়া নাঙ্গলার অনাহুত ও উতপক্ষিত শৌধ্যণীর্যোর 

নিদর্শন সমূহের সংরক্ষণে যতপর হন। যখন বাঙ্গালীর ম.ধ্য দেশাত্মবোধের 

উদ্দ্রেক হইয়াছে, যখণ ব'ঙ্গলার দেশনায়কগণের হস্তে দেশসেখার পণ্ত্র অর্থ্যভার 

সমপিত হইয়াছে তখন আমধা আমাদের করায়ন্ত কর্তব্পালনে যদি অবহিত 

ন1 হই, তবে উহার জন্য আমাদিগকেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। মহারাজ 

দিব্ের অমর আত্মাও কোধ হয় লৌকলোচনের বহিভূ্তি জগৎ হইতে, বাঙ্গল!র 



১ম সংখ্যা ১৩৪৫ সাল ] দিব্য-ভীম শ্মৃতি। ৩৯ 

সার্থক্ন্ম। বীরগণের স্মৃতি সংরক্ষণে আমাদিগকে উুদ্ধ দোখয়। পরম তৃপ্তি 

লাভ করিবে, শরার তাহা হইলেই আমাদিগের স্বৃতি-পুজা সাথক হইবে। 

“বন্দেমাতরং” 

শ্রকেশবলাল বন বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন । 

-ই(৬) রশ. 

ঢা 

কিন্য-ন্ভীহম স্মত্তি 
[ দিবা-স্থৃতি চতুর্থ বাধিক উত্সব উপজক্ষে রচিত ] 

কেন্দ্র-শিবপুর, বদরগঞ্জী। 

চৈত্রের তপনস্ছ্যুতি দীপ্ত করি ন্দিগ্ধা ধরণীরে, 

উজলি পর্ববাঞ্গ তার দীর্ঘ দিন ধরে ধীরে ধীরে, 

স্ব্ণালোকে রাঙি তীর পরিহিত চারু শ্টাম*বার 

সাজালে যে দিয়ে, মরি, হাস্যামুখে লাবণ্য-আভাস ! 
দিন শেষে দিবাকর ঢালিয়া পড়িছে অস্তাচলে, 

মীন মুখ ক্রান্ত দেহ; কি যেন বেদনা] মর্প্থলে 

সতত উদ্দিত হয়ে, ধরণীর প্রসাধন-কাঁজে 

দিয়েছে কত না বাধা; ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধে, ভয়ে, লাজে 

উগারি হৃদয় জ্বালা, তপ্ত করি শান্ত-ধরণীর 

স্ভানেরে; তাই বুঝি, চলেছে সে অনুতপ্ত, ধীর 

সলজ্জ-দৃটিতে চাহি ক্লোধোদীগ্ত মানবের পানে, 

সপণরি হৃদয়ে গুধু ক্রোধ-বহ্তি নব-অভিযানে। 

মীন মুখী ধরণীও সম্ভানের পানে আছে চেয়ে 

বিষাদের রেখা, তাই, বীত-প্রভ-অঙ্গ আছে ছেয়ে। 
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হায়, ঝুঁবি এক্ষণে বস্থুমতী, নীলান্বরা, ধীরা 

স্ব্ণালোক বিভূমিতা, নিগ্ধা, যশন্বিনী, স্বগন্তীরা, 
বঙ্গ জননীরে হেরি বিষণ্ন বদন! অকলম্মাৎ, 

বরেন্দ্র নিবাসী বক্ষে গেয়েছিলে। দুঃখ বজ্বাধীত। 

অসহ্য-্যাতনে দহি” সর্বনাঙ্গ কী ভীষণ সংসারে 

কম্পিত হয়েছে ছুঃখে শক্কা পেয়ে ক্রোধের কুঙ্কারে। 

জীর্ণ-বাস-পর্ররহিত] কাঙ্গালিনী মার মুখ চেয়ে, 
উন্মন্ডের ম* নর রুদ্র-মুণ্ডি লয়ে ক্ষণে ধেয়ে 

চলেছে »ংগ্রাম দিতে; সমপিতে স্বায় প্রাণে ত্বরা__ 

সন্তান-বিক্রম দেখে মুচ্ছগীগতা। হয়েছেন ধরা। 

হায়, সন্ত-পাল-রাজ কি সুখের প্রাণী হয়ে ভবে, 

দুনীতি, কাপট্য, মিথ্য। সঙ্গে লয়ে স'সার-আহবে, 

সম্মুখীন হলো কুদ্র-ভগার্ভ- ক্ষুধার্ত মানবের, 
ক্মণেকও না দেখে গতি ঘূর্ণমান-সংসার চক্রের ! 
জানেনি কি নরপতি, অত)চার-প্রাতবাদী হয়ে, 

দিব্য'ভীম ভ্রতৃদ্বয় সমাগত কেবর্ত্য-গ।লয়ে, 

ঘুচাতে ধার ভঃখ, শক্তি দিতে বরেন্দ্রীর করে, 
চালাতে সমরাঙ্গনে, শোরা-পার্যা সতসাহস ভরে? 

লক্ষ লক্ষ প্রাণী তাই, হেন স্বানে, এ রাদ্রনগরে, 

সপেছে |ক মণ্ড হ'য়ে স্নায় প্রাণে ভীধ৭ সমরে, 

ধরণীর পদ্লে ? মুচ্ছাগঠা ধরণী কি ক্ষণে 

প্রাণ্ত-সংঞ, গুরুশোকা, মহত বিষাদ গ্রস্ত মনে 

্ৃতি-ভার রক্ষ! লাগি রাঁধত কারয়া শামাঞ্চলে 

তগ্ুজ-রুধিরে, হা, যুগ যুগ ধ'রে শোকানলে 

ঈহ্যমানা ? তাই বুঝি নেত্র হ'তে সদা অশ্রু ঝরে ! 

গৈরিক মৃত্তিকা, তাহ বিরাজে কি এ ভীম-প্রাস্তরে ? 

এ স্মৃতি বহিবে দেবী শোকাপন্ন। হয়ে কালতঝোতে 
স্নেহের পীযুধরূপ লোহিহ-সলিলে বক হ'তে 
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তৃষতার্-সন্তানে দিয়ে; যুগ যুগ ধারে শিবপুরে 

জাগাবে হৃদয়ে দুঃখ, হব কোথা যাবে চলে দুরে! 

শ্রীপরেশচন্দ্র সাহ। 
প্রথম বর্ষ, কারমাইকেল কলেজ, রদ্দপুর। 

৯০১0১): 

বিদায় মজীত। 

কণা শ্াপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী । 

স্থর-ত্রীস্থধীরচন্দ্র চৌধুরা 

পুরিয়া | 

নিদায় বেলার সুরে 
ওরে ভীঙ্ল মিলন হাট। 

রইল পড়ে সেই পুরানো 
দুর বিরহের বাট ॥ 

আলোয় আলোয় গল। গলি 

, মিটজরে তার বল! বাঁ রে 
ক।দন আধার এনিয়ে এল 

অস্তাচলের পাঢ। 

ওরে ভাঙজ গিলন হাট ॥ 
নাম্ল আধার ডুবাহয়ে 

আলোর শত দল 
রইল পড়ে হৃদয় কোণে 

বেদন আখির জল। 
পথ হার! তার পথে তারই 

পেল কেবল কীদ্ন কড়ি-রে 
নিউড়ে নিয়ে আখির সলিল 

শুকৃনে নয়ন ঘাট! 

ওরে ভাঙল (মলন হাট ॥ 

৪১ 



দিব্য স্থৃতি উৎনবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাদ এবং চতুর্থ 
বাষিক স্মৃতি উৎসবের কাধ্য বিবরণী । 

শরক্ুঞ্পুন্ল- ভ্ভীম্েল্সঞ্গড় । 
৬ই চৈত্র, ১৩৪৪ বঙ্গাব। 

(3০2) 

' প্রায় চল্লিশ বগসর পূর্বে মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাল্জরী মগাশয় কর্তৃক 
সুদুর নেপাল হহতে সংগৃহীত কবি লন্ধ্যাকর নন্দী লিখিত “রাম চরিতম্” নামক 

বযর্থবোধক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত এবং বৈদ্যদেবের কমৌলি শাসন সংগৃহীত 
হইলে বাঙ্গালার এক গৌপবময় যুগের সন্ধান পাওয়। বায় | স্বীয় অক্ষয় 
কুমার মেপ্র, রায় ৰাহাছ্ুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ এঁতিহ।সিকবর্গের এবং 

বরেন্দ্র অনুপন্ধান সমিতির অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালী জানিতে পারে যে একাদশ 

শতাব্দীতে পালরাজ দ্বিতীয় মহীপাল “অনীতিকারস্তরত' হওয়ায় তাহার 

অত্যাচারে বঙ্গের সন্কটকাল উপাস্থিত হইলে অত্যাচার নিখারণ কল্পে বাজালার 

'অনন্ত সামন্তচক্র' এবং গ্নসাধারণ ষাহার আর্ধন/য়কত্বে মিলিত হুহয়া ছিতীয় 

মহীপালকে সম্মুখ যুদ্ধে সসৈগ্ঠে পরাজিত ও নিহত করিয়া ধাহাকে রাজ! 
নির্বাচন কিয়! দেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছলেন, লেই কর্তব্যব্রতী জননায়ক 

মহাবীর দিব্য এবং তশপরে তাহার ভ্রাতা রুদ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র তম বরেক্দ্রীরই 

স্থসন্তান এবং [দিব্যবংশয়র্গণের শাসনকাল বাঙ্গালার এক গৌরবময় যুগ। 
স্তর গৌরবময় রাজ 'নির্ববাচনের স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে জাগরুক রাখিবার জন্য 

এবং দিব্যবংশীয়গণের কীন্তিচিহ্থাদি আবিষ্কার ও রক্ষণ কল্পে কিছুদিন পূর্বে 

বাঙ্গালার খ্যাতনাম! এতিহাসিক ও অনুপন্ধিত্ন্থ ব্যক্তিবর্গকে লইয়া! কলিকাতায় 

শদব্য স্মৃতি সমিতি' নামক একটা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত সমিতি 

বধে বর্ষে বসন্তকালে বাঙ্গালার বিশেষতঃ বরেন্দ্রীর বিভিন্ন জেলায় দিবা ও 

তাহার বংশীয়গণ্র কীণ্ডিবহুল স্থানে স্মৃতি উত্সব করিয়া বাঙালীর 'অতীত 
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ভ্যর্থন। 

মের গড়ের ৪র্থ বাষিক রভী র শিবপু বে দিব্যস্মৃতি উৎস 

নর সভাপতির অ 

১৩৪৪ বঙ্গাব্ড 

? বেশ অধি 
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বীরত্বের, কর্তৃব্যবৌধের এবং গৌরবময় যু.গর কাহিনী লোক সমাজে প্রচার 
করিয়া আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে উদ্বদ্ধ করিয়া আঁসিতেছেন। 

প্রথম বাধিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল দিনাজপুর জেলার পত্রীতলা 
থানার অন্তর্গত দিবর গ্রামে মহারাজ দিব্যের গ্রেনাইট প্রস্তর নিম্মিত জয়ন্তস্ত 
শোভিত. বিশাল দীঘিকার প্রান্তদেশে | মূল সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত 

এতিহাসিক এবং প্রতুতত্বিক রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এবং 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন" বালুরঘাটের নাট্রকার সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 

মন্মথনাথ রায় মহাশয় । 

দ্বিতীয় বাঁধিক অধিবেশন হইয়াছিল রাজসাহী জেলার মহাদেবপুর থানার 

অন্তর্গত সিদ্ধিপুর গ্রামে 'ভীমের জাঙ্গাল' সংযুক্ত ভীমের প্রতিষ্ঠিত চামুগ্ডা দেবীর 
পান পীঠতলে 'ভীম সাগরের প্রান্তে । মভাপতি ছিলেন এঁতিহাসিক শ্রেষ্ঠ স্যার 

যদ্ুনাথ সরকার মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহাদেবপুরের 

জমিদার রায় নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর এবং উগসবের উদ্বোধন 

করিয়াছিলেন বলিহারের কুমার বিমলেন্দু রায় মতাশয়। 

তৃতীয় বাধিক উত্সব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন 

বাঙ্গালার রাজধানী পৌগু,বদ্ধনপুর বা মহান্থানগড়ে। মুগ সভাপতি ছিলেন 

প্রেসিডেন্দি কলেজের ইতিহাসের প্রবণ অধ্যাপক ডক্টর উপ্ন্দ্রেনাথ ঘোষাল 

এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়, অভ্র্থনা সমিতির যভ।পতি ছিজেন বগুড়ার 

ইতিহাস প্রণে্া খাতনামা এতিহাসক শরযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল 

মহাণয় এবং উত্সবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন বগুড় র নবাবক্জাদ1 খান বাতাদুর 

মহাম্মদর আলী বি, এ, এম, এল, এ সাহেব। 

উক্ত মধিবেশনে রঙ্গপুরের তরানীম্তন রাজন্ব কর্মচারী রঙ্গপুর সাহিণ্য 

পরিষদের উৎসাহী লভ্য শ্রীযুক্ত যত্তীন্দ্রমোহন মজুমদার বি, এ মহাশয় কর্তৃক 

পঠিত -একটী প্রবন্ধে রঙ্গপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ভীমের জ্াঙ্গালের এবং 

বদরগঞ্জের অদৃরবন্ত্ী শিবপুর মৌজায় অবস্থিত চতু্দিকে রক্তব্ণ উচ্চমৃত্প্রাকার 
পবিবেষ্তিত ৫৩৮৭ একর ভূমিব্যাপী ভীমের গড়ের ন্ধান পাইয়। কেন্দ্রীয় সমিতি 

চতুর্থ ঝধিক উৎসব রজপুর জেলার উদ্ত স্থানে সম্পন্ন করিবার গুরু দায়িত্বভার 
রঙ্গপুরবাসীর উপর অর্পণ করিতে চাহিলে রঙ্গপুর কুণ্ডতার প্রাচীন জমিদার 
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বংশোদ্তব উত্দাহী রঙ্গপুর সাহিত্য পর্ষিদের প্রাণ স্বরূপ স্থযোগ্য প্রবীণ 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্্মভূষণ মহাশয় উদ্যোগী হয়া উক্ত 
কাধ্যে ব্রহী হইবার জন্য রঙ্গপুএ সাহিত্য পরিষদ গৃহে গত ২৬। ৯ ৩৭ ইং 

তারিখে রঙ্গপুর যাদবেশ্বর চতুষ্পাীর অধ্যাপক পণ্ডিত ভবরগ্ন তর্বতার্থ 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে রঙ্গপুরের জনসাধারণের এক সভা আহ্বান করেন। 

উত্ত সভায় রঙ্গপুর সহরের এবং মহকুমার ও মক্ষঃম্ঘলের হ্ছগণ্যনান্ 

ব্যক্তিবর্গকে লইয়। একটী শক্তিশানী অভর৫না সমিতি গঠিত হয়। উল্ত 

সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হায়ন আীযুক্ত স্বরেক্চন্দ্র রায় চৌধুরী ধন্মভূষণ 
মহাশয়। যুগা-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েন শযুক্ত পুর্ণচন্দ্র সরকার নি, এল, 

এবং বদরগঞ্জের ডাক্তার আযুক্ত উপেন্দ্নাথ দীস মহাশয়দ্বম এবং প্রচার 

বিভাগের যুগ-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েন আযুক্ত কেশব্লাল বস্থ বিদ্যাঝিনে দ 

সাহিহারত্ব ও শ্রীযুক্ত প্রকীশচগ্্র চৌধুরী কধিশেখর মহান্য়দয়। 

উত্মব স্থান পরিদর্শন রিনার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি বর্কক যুক্ত 

বিনয়ভষণ সরকণর বি, এ ও আ্রীধুক্ত রাধ!নিনোদ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় প্রেরিত 

হইলে তাহার বদরগঞ্জস্থ কশ্মিগ,ণর সাঁহত শিবপুর ভীমেরগড় পরিদর্শন করিয়। 

অনুকূল মত প্রকাশ করিলে সর্ববসম্মতি ক্রমে উক্ত স্থানেই চতুর্থ বাঁধক 
অধিবেশন করা স্থির হয়। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে থাকে এবং স্থানীয় 

ও কলিকাতাস্থ সংবাদ পরে এবং জেলার সর্বত্র পরপত্তা বসম্তকালে ম্মৃতি- 

উৎসব ভীমের গড়ে ছইবে বলিয়া (ঘাষণ। করা হয়। প্রচার কার্ষে। আনন্দ 

বাজার পত্রিকা, হিন্দুম্থান ফ্ট্যাগাড? অমৃতবাঞায় পত্রিকা, যুগান্তর, 'দনিক 

বন্মতী, কেশরী, বঙ্গপুর দর্পণ গরভৃতি সংবাদ-পত্র যথে।পধুক্ত সহায়ত। করিয়াছেন। 

উত্সব নময় আসম্স হইলে তারিখ নিদ্ধারণ জ্ঞন্য গত২রা মাঘ তারিখে 

পায় বাহাদুর এযুক্ত যোগেন্দ্রণাথ চ-টাপাধ্যায় বি, এল মহ শয়ের সভ পতিম্বে 

অভ্যর্থনা সমিতির এক মধিবেখনে ১৫ই ফাল্গুন তারিখে উত্সবের দিন নিদ্ধাতিত 
হয় এবং কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক উক্ত তারিখ অনুমোদিত হইলে এবং বাঙ্গালীর 

প্রবীণ ও প্রাচীন সাহিত্যিক রায় ঝাহাদুর ডক্টর দীনেশ)ন্দ্র দেন ডিলিট. মহাশয় 

উত্সবের পৌরোহিত্য করিতে আামঙ্ত্রিত হইয়া সানন্দে ্ব'কুতি জ্ঞাপন করিলে 

অভ্যর্থন। সমিতি সোগুলাহে কার্ধো অগ্রসর হইতে থাকেন। বদরগঞ্জস্থ 
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কণ্মিগণ সমাগতগণের, পরিচধ্যার ও আতিথেয়তার, এবং উৎসব স্থানে 

সভামগ্ডপ শিবির ইত্যাদি নিশ্মাণের ভর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়.সম্পাদক ও কতিপয় সদস্যপ্ছ উৎসব 

স্থান ও তথায় রঙ্গপুর সহর হঈতে যাঁতায়াছের পথ পরিদর্শন করিয়া জানিতে 

পারেন. রঙ্গপুর সদর হইতে উৎসবশ্থানে যাওয়ার পথে জিল1 বোর্ডের রাস্তায় 

ঘাঁঘট নদীতে সেতু না থাকায় এবং জে বোর্ডের রাস্তা হইতে উত্সব স্থ'নে 
যাইঙে প্রায় এক মাইল রাস্তা ভাল না থাকায় মটর যোগে উত্সব স্থানে যাঁওয়। 

অসম্ভব । উক্ত বিষয়ে জেল! বোর্ডের সাহায্য প্রার্থী হইলে জেলা বোর্ডের 

চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছুরঃ তাইস চেয়ারম্যান মৌলবী 

হাজী তবারফ আলী সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার--মিং এল, সি, সেন গুপ্ত এবং ওভার- 

পিয়ার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয়গণের সহায়তায় এবং কর্ম্দততপরতায় 
সপ্তাহ মধ্যে বংশ নিণ্মিত ফেতু নিম্মাণ ও রাস্তা মেপামত হহয়৷ বায়। 

তজ্জ্রন্য শভ্যর্থনা সমিঠি ইহাদের প্রতোকের নিকউ কৃতজ্ঞতা নিবেদন 

করিতেছেন। 

এইরূপে উত্নবের উদ্যোগ আয়োজন যখন পুর্ণবেগে চলিতেছিল, এমন 

সময় নির্ববাঁচত সভাপঠি রায় ডক্টর দানেশচন্দ্র সেন মহাশয় হ১: পীডত হইয়। 

পড়ায় এবং তজ্জন্য অক্ষমত| জ্ঞাপন করায় নূতন সভাপাঁত নির্বাচ: করিয়া 

ধাধ) উতমবের তা(রখ পরিবর্তন পুর্বিক ৬ই চৈত্র দিন ধাধ্য ভয়। দীনেশ বাবু? 

স্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচান ভারতীয় ছাশুহাস ও স»ংস্কতির 

অধ্যাপক বন্ভাবাবিৎ ড্র স্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম, এ ডি, লিউ, (প]1রি) 

মহোদয়কে সভাপতিত্ব করিতে মনুরোধ করিলে তান সানন্দে শ্বাকৃতি জ্ঞাপন 

করেন। 

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত' হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক প্রিয়রগ্রন সেন, আধ্যা- 

পক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ বিশিন্ট ব্যাক্ি'গণের আতিথেয়তার ভার 

স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করেন রঙ্গপুরের "সর্ব কাধোধু মাধবম্* স্বরূপ রঙ্গপুর 
সহিত্ত্য পরিষদের সভাপতি রাজ। শীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, রায় শীযুক্ত 
শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রাঝ শ্রীযুক্ত দোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর, 
এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী মহ!শর। 



৪৬ রঙ্গপুর-সাঠিত্য-পরিষত পত্রিকা [ ১৯ ভাগ 

১১ শশী
? 

লৌকালয়বর্জি্তত সুদূর তেপান্তরের মাঠে উত্সব স্থানে সভামগ্ডুপ, শিবির 

ইত্যাদি নির্্মাণকল্লে সহায়তা করিয়াছেন রঙ্গপুরের জনপ্রিয় কালেক্টার খান 

বাঁহাহুর আনছুল মজির সাহেব, শীযুক্ত মণীন্দরচন্ত্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শিবদাস 

রায় চৌধুরী প্রমুখ সদাঃপুক্করিণী ও গোপালগুরের উৎসাহী ভূম্বামিগণ, গোপাল- 
পুরের খামারের কর্তৃপক্ষ, রঙ্গপুর উত্তরবঙ্গ জমিদার সভা, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষণ 

রঙ্গপুর জেলা বোড বদরগঞ্চের ইযুক্ত ব্রজেশ্বর রায় ও শীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা 

গরামুখ কর্ণিগণ। | 
উত্সব স্থানে আশাতীত জনসমাগমের ফলে পানীয় জলের ব্যবস্থা নিতান্ত 

আপ্রচুর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তৎপরতার সহিত আবশ্যকীয় পানীয় জলের 

ব্যব্1 এবং উত্সব স্থানের স্বাস্থা-সংরক্ষণ-কলে জেলা বোডের স্বাস্থা বিভাগের 

প্রচেষ্টা অহীব প্রশংসনীয় । 

উপর হইতে পূর্বেন নির্দেশ না দেওয়ায় পুথমে স্বাস্থ্য বিভাগের বান্দোবস্ত 

উপযুক্তরূপে পরিলাক্ষত হয় নাই। অনম্থর বদরগঞ্জের স্থানিটারী ইনস্পেক্টর 

মহাশয় পানীয় জল হত্যাদি সরবরাহের জন্য সাধাম'ত যতু লইয়ী-ছন। তিনি 

চেষ্টা না করিলে বিশ্ষে অস্থবিধ! হইত। পূর্ব হইতে নিদ্দিশ পাইলে তিনি আরও 

স্থচারুরূণে ইহার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। 

' কলিকাতা এবং বঙ্গের নিভিন্ন জেল! হইতে সমাগত অধাপক, সাহিতাক, 
এীতিহাসিক এবং সাংবাদিক প্রমুখ দুই শতাধিক প্রঠিনিধির আহার ও পরিচর্যার 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বদরগঞ্জের ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ দাস মগশয় 
এবং তীহার »হায়ঠা করিয়াছিলেন তাহার জাতৃগণ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
তালুকদার মহাশয় প্রমুখ কম্মিগণ | 

উত্সব স্থান তীমেরগড় রঙ্গপুর মদ্র হুইতে ৮ মাইল পশ্চিম, বদরগঞ্জ 

হইতে ৬ মাল পূর্বব এবং শ্যামপুর হহতে ৩ মাইল উত্তরদিকে কুণ্তীর জমিদার 

যুক্ত হুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ মহাশয়গণের জমিদারার অন্তর্গত শিবপুর 

মৌজায় অবস্থিত । গড়ের চতুদ্দিকে রক্তবর্ণ উচ্চ মৃত্প্রাকার স্থানে স্থানে 

পরিখার চিহ্ন গ্জাছে | গড়ের মধো দুইটী জলাশয়ের চিহ্ন আছে। উহা 

ভীমের সৈম্যগণের রন্ধনম্খীল1 বলিয়া অভিহিত হয়। ভীমেরগড়ের ধবংশাবশেষের 

উপর একদিন্রর অন্য অর্ধমাইল ব্য,পী 'রুদ্রনগর' স্থাপিত হইয়াছল। উৎসবের 
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অঙ্গ স্বরূপ একটা প্রকাণ্ড মেসার আয়োজন ছিল। নগরের প্রবেশ পথে 

কয়েকটা মনোরম তোরণ গ্রপ্তত হইয়াছিল। 

রঙ্গপুর ফ্টেশনে সভাপতি মহাশয়, ্রীধুক্ত হীরেম্্নাথ দত্ত, ড্টর উপেন্ 

নাথ ঘোষাল প্রমুখ খাতনাম। ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে অভার্থনা সমিতির পক্ষ 

হতে রাজা গোপাঁললাল রায় বাহাত্ুর, জীযুক্ত স্রেন্দ্রন্্র রায় চৌধুবী, 
ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায় শরচ্চন্দর চাট্রাপাধায় বাহাছুর, রায় বাহাদুর 

যোগেন্দ্রনাণ চট্টোপাধ্যায়, ডান্তার খোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুজ প্রবোধকুমার 
মঙুমদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার, যুক্ত মথুরানাথ দে, শীষুক্ত 

প্রবাধনাথ মৈত্র, শ্রীযু্জ কেশণলাল বশ, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ 

সহরের বহু গণামান্য ব্যক্তি এনং শ্রীযুক্ত আদিতাচরণ মজুমণার 9 শ্রীযুক্ত 

ম্বধীরচন্্র চৌধুনী মহাঁশধদ্ব'য়র গধিনাকহে ব্রচচারী ও স্কাউটগণ তাহাদিগকে 

অভ্যর্থন। করেন । 

. অপরাহ্ন ২ট| ৪০ নিনিটের সময় তাঞ্জহাটের রাজ। বাহাদুর ও শ্রীযু 
হারেন্দ্রনাথ দত্ত মমভিব্যাহারে সভাপতি মহাশয় মোটরযোগে সভা মণ্ডপর তোরণ 

দ্বারে উপস্থিত হইলে তোপধ্বন করা হয় এবং ব্য পার্টির এঁক্যতান বাদনের 
মধ্যে ব্রচ্চারী ও ক্ষাউটগণের সামরিক কায়দায় আতিধাদন গ্রহণ করিতে 

করিতে সভাপতি মহাশয সভামগুপস্থ বেদিরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। 

ভা মণ্ডপে প্রবেশ পথে আনন্দ বাঞ্জার পত্রিক ও হিন্দৃস্থান হট্যাার্ড পত্রিকার 
পক্ষ হটভে আলোক চিত্র গ্রহণ অন্তে সকলে মাদন গ্রহণ করিলে ঠিক 

ও ঘটিকার সময় সার কার্ধ্য আয়ন্ত হয়। 

সর্ববপ্রগম রঙ্গপুর যাদবের চতুষ্পঠীর প্রধান মাটার্য্য পণ্ডিত: শ্রীযুক্ত 
'ভবরঞ্রন তর্কতীর্থ মহাশয় দিব্য ভীমের নামে” সংস্কৃত ভাষায় রচিত 

কয়েকটী গ্লোকে মাদলাচরণ করিলে রাজ! শীযুক্ত গেপাললাল রায় বাহাদুর 

উত্সবের উদ্বোধন বন্তৃত! পাঠ করেন | পরে শ্রীবুক্ক প্রকাশচন্্র চৌধুরা 
করিশেখর রচিত একটা সঙ্গীত প্রযুক্ত সুধী এচ্্র চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহাশয় কর্তৃক 

গীঠ হইল আঅভার্থন! সমিতি? সভাপতি শ্রীণুক্জ সুরেন্দ্র রায় চৌধুগী ধর্ম 
ভূধণ মহণর তাহার হথলিবিত পাথিহ্ঠা পূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিয়। ডষ্টর 

লু প্রবোপচন্দ্র বাগচী এধ, এ, ডি, লিট মহাশয়কে সভার পৌরয়োহিত্য 

1? 
++ 1. 
"7 
চে 
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করিবার প্রস্তাব করিলে এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র সরকার বি. এল মহাশয় সমর্থন 
করিলে সভাপতি মহাশয় আমন গ্রহণ করেন। তাজহাটের রাক্জ। বাহাদুর 

সর্দ্বসশ্মতি ক্রমে সভাপতি মহাশয়কে মাল্যভূষিহ করেন ' 
অতঃপর রারননাহাতুর ড্টর দীনেশচন্দ্র সেন, রায় মৃত্যুগ্তয় রায় চৌধুরী 

বাহাছুর, শ্রযুক্ত। হেমন্তকুমারী শালমন, কুমার শরগুকুমার রায়, কুমার 
বিমলেন্দু রায়, ডক্টর পর্থানন নিয়োগী, শ্রীযুজ নিশীথনাথ কুণ্ডু এম, এল, এ 
শীযুল্ত করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, কুল্রাচরণ সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, 

আরাম মৈরেয়, প্রভ'সচন্দ্র সেন, ম্রেশচন্দ্র দশ গুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ সান্যাল, 

ডক্টর সৌরান্্রমোহন দরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবন্তী, আশুতোষ লাহিড়ী, 

হেমচন্দ্র পেন, নিনয়ভূষণ সরকার, হেনচন্দ্র চ কুত্তা মহাশয় প্রভৃতির শুডেচ্ছা- 
জ্ঞাপক পর পঠিত হয়। 

অতঃপর সভাপঠি মহাশয় তাহার গাগুচা পূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। 

কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অধোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 
কর্তৃক কা্্য-বিবরণী পঠিত হয়। 

রামবাহাত্বৰ শীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট শ্রীযুক্ত করুণানিধান 
বন্দোপাধায় ধি, এ নীলরতন দাস বিএ কুলদাচরণ সরকার, হরিশ্ন্র 

চক্রবন্তী বিদ্যাবিনোদ শশধর বিশ্বাস কবিডূষণ, মণীন্দ্রন্দ্র রায় এম, এ 
কৈলাণচন্দ্র মোহবধার, পণ্ডিত শুরর্শনওন্দ্র বিখাপ, রাখালনন্দ্র সাহা বি, এ 

কেণবলাল বহ্ব বিদ্যাণিনোদ সাহিত্যরত্র, আরাম মৈব্রেয়। মিঃ এস) 

আখণ্ড বি, এল, শীযুক্ত প্রকাশনন্দ্র চৌধুবী কণিশেধর মহাশয়গণ কর্তৃক 
লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হঘ়। 

_ সন্থায় নিন্বলিখিত *্রস্ত।ব সমুহ আলোচিত এবং সর্ন্বপপ্মতি ক্রথে 
গৃহীত হয়। 

১ম প্রস্তাব ২ | 
মহাধাজ দিবা বঙ্গের জনরাহীস্বাপয়িহা বলিয়। এই সঠা তাহার প্রতি 

অন্ধাগ্তলি প্রদান করিতেছেন । 

প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্রোপাধ,য় ( কলিকাঠ1) 

সমর্থক-_ শীযুক্ত স্থরেন্দ্ন্দ্র রায় "চীধুরী ( রঙ্গপুর ) 



১ম সংখ্যা ১৩৪৫ সাল ] দিব্য স্তৃতি উৎসব । ৪৯ 

প্রস্তাবটা উথাপন করিয়! শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন_-মানুষের জগ্যাই 
রাষ্ট্র কিন্তু রাজশক্তি যখন তাহ! স্বীকার না করিয়া! মানুষের উপর রাষ্ট্রকে স্বান 

দেয় তখনই রাষ্ত্রবিপ্লব ঘটে । পৃথিবীর সকল দেশে এইরূপ ঘটিাছে। একাদশ 

শতাব্দীতে এ দেশে রাজশক্তি যখন মানবের এই শত অধিকার অস্বীকার করে 
তখন মহাবীর দিব্য মানবের চিরন্তন অধিকার পুনরায় স্থাপন করেন। 

প্রস্তাবটা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রফুল্পন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত হরেন 
রায় চৌধুরী ধর্মভৃষণ, অধাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম, এ 

পি, এইচ, ডি, ও নভাপতি মহাশয় বন্তৃত। করেন। 

য় প্রস্তাব ৮ 

(ক) বগুড়৷ সহরের উত্তরস্থ বুন্দাবনপাড়া গ্রাম হইতে হাজরাদীঘি গ্র।ম, 

এ জেলার দৌলতপুর হইঠে রসপুর গ্েলোর গে বিন্দগঞ্জ গানার দামুকদহের 

বিল রঙ্গ পুর গ্লেলার সাদৃল্যাপুর থানা হইতে উলিপুর, উপিপুরের পূর্ব প্রান্তসথ 

্রঙ্গাপুত্র হইতে যমুনেশ্বরী নদী, দিনাজপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার নাকফুল গ্রাম 

হইতে উঞ্জলকোট হইয়া করতোয়া পর্যন্ত প্রনারিত “ভীমের জাঙ্গাল” নামক 

স্থবৃহৎ প্রাটীন মৃত প্রাচারের মাত্র ব্দরুগঞ্জ থানার গোপালপুর হইতে যমুনেশ্বরী 

পর্য্যন্ত মংশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে । অবশিষ্ট সমুপায় অরক্ষিত 

অংশ, বদরগঞ্জ থানার শিবপুরস্থ তীমেরগড়ের চতুঃপার্থস্থ উচ্চ মৃত্গ্রাচীর 

দিনাজপুর জেল র রাণী সঙ্কাইল থানার আরাজা গৌকত গা ও ভাণ্ডার! ৰাশবাড়ী 

গ্রামের খ্বাঙ্গালার গড় দ্বরের উচ্চ মৃহ্প্রাকার এবং মালদহ জেলার 

গোমস্তাপুর থানার রোকনপুর গ্রামের কৃষ্ণপ্রস্তর নিন্মিত “ভীমের বা্ি” 

নামক অতিগ্রাচীন প্রদীপ স্তন্তকে পুরাকীঞ্তি রক্ষা বিষয়ক আইন দ্বার! 
সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সভা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ 

জনাহতেছেন। 

(খ। এই সকল স্থান পুতাকীন্তি রক্ষা বিষয়ক আইন ছারা যাহাতে 

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সন্বর সংরক্ষিত হয় তজ্জষ্ঠ আবশ্মুকীয় বাবস্থা অবলম্বন করিতে 

এই নভা! পুরাতত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। 
্রস্তীবক--্রুন্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি, এ, ম্যানেজার দুবলহাটা রাজছে্ট 

(রাজসাহী) 
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সমর্থক--্মধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলকৃঞ্জ সরকার এম, এপ, সি ( নদীয়।) 

্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন, এই দকল কীন্ডিচিহ্ন পূর্বে 
মধ্যমপাগবের নামের সহত সংযুক্ক ছিল এনে ইঠিহান আলোচনার ফলে 

আমর! প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। যুগসন্ধায় এই মহান্ কীন্তিরাজি 

সংস্থাপিত হইয়াছে । ভাম লীয় রাজ্যের পূর্ব ও উত্তরাংণে এইরূপ জাঙ্গাল ও 

স্মানে স্থানে দুর্গ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। বন্ুদিন আরক্ষিত অবস্থায় থাকাু 

স্বানে স্থানে জাঙ্গাল কৃষক্ষে তরে পরিণত হইয়াছে । 

৩য় প্রব্তাব ৫ 

একাদশ শতাব্দীত মহাবীর দিবা সবিপাধারণের স্বীকৃতিতে অত্যাচার- 

পীড়িত বরন্দ্রড়মির রক্ষণভার গ্রগণ করিয়ান্সিলেন। ঠিনি এপং তাহার 

*পুণ্যাক্লোক ভ্রাতস্পুর ত'মের ইতিবৃহ্ধ যাহাতে যথাঘথ ভাবে ইতিহাসে স্থানলাভ 

করে তক্জন্য এই সঠা এঁতিহামসিক ও সাহিতাকবর্গতক তম্থুরোধ জ্ঞাপন 

করিতেছেন । 

প্রন্তাধক--মধ্যাপক ডর তীযুক্ত উপেন্্রনাথ ঘোষ।ল এম-এ, পি এইচ ডি 
( কলিকাত1) 

সমথক -- শীযুক্ত যত্তান্দ্রমোহন রায় ( বগুড়া ) 

অমুমোনক--শ্রীযু স্তর হরিপন বন্দোপাধ্যায় এঘ-এ. বি-এল ( রঙ্গপুর ) 
৪র্থ প্রস্তাব $-. 

দিবা বংশীয় রাঞ্জগাণের কীত্তিরাঞজি আবিষ্কার ও তাহার সংরক্ষণ কলে 
আবশ্বাক বাবস্থ| অবলগ্বন জগ নি্লিখিত ব্যন্তিগণকে লইয় একটী সাবকামটী 

গঠিত হউক। 

(১) শীুক্ত প্রভাসর্চন্্ সন, (২) উযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার (৩) 
খান সহেব মহদ্মণ আফঞ্ল, (8) রায় সাহেব কুমুদনাথ দাল, (৫। রাখালচন্দ্ 

সাহা, (১) সঈীলচন্দ্র গুহ থাপনপিশ, (৭) রাধাখিনোন চৌধুরী। (৮) সম্প'দক, 

দিব্যস্থৃতি সমিতি। |] 

প্রস্তাবক--ঈীযুজ হরেন্্রন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্াভূষণ (রঙ্গ পুর) 

সমর্থক-_-শীষুষ্ধ কেশবপাল বস, বিদ্যবিনোদ, সাহিত্যরত্ব (রঙ্গপুর ) 

নিন্মলিধিত ভাবে কার্ধাকরী সমিভি গঠিত হয় _ 
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পোষক--রায় বাহুর শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ, স্যার স্বিযুক্ত বছুনাথ 

সরকার, ডক্টর প্রযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। 
মভাপঠি--ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম-এ, ডি লিট,। 
সহঃসভাপতি--মধ্যাপক শ্রযুক্ত সন্ভোষকুমার দাস এম, এ অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি এম, এ, ও শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্্মভূষণ । 

সম্পাদক---শ্রযুক্ত অযোধ্যানাথ বিদ্য।বিনোদ। 

সহঃ সম্পাদক--এডভোকেট শ্রীধুক্ত জ্যোতিরিক্দ্রনাথ দাস বি, এল ও 

অধ্যাপক-_শীযুক্ত অনিলকুঞ্জ সরকার এম, এস্, সি। 
সদস্য-_মধ্যাপক শ্রীধুক্ষ পুর্ণচপ্ বিগ্বান এম, এস, সি, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ 

বিহারী দাস পি, এল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি. এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন €েন 

শ্রীযুক্ত পৃণচন্্র সরকার বি, এল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস. শ্রীযুক্ত গ্রকাশচন্ত্র 
চৌধুরী কবিশেখর, শ্ীধুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার নি, এ শ্রীযুক্ত অনুকুল কৃষ্ণ দান 
যুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ দাস ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমারচন্দ্র সরকার ডি, এস, দি 

রাঁয় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দানেশচন্দ্র দেন ডি, লিট মঠাশয় দিব্যবংশীয় 

রাজগণের নুহন ইতিহাস আবিষ্ষারকগণের মধ্যে পরিচালক সতার সম্মতি 

ক্রমে তিনধানি রৌপ্য পদক দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন শুনিয়া সভাশ্থ সকলে 

আনন্দ! প্রকাশ করেন। | 

রঙ্গপুরের জনপ্রিয় সহকারা দায়র] জজ শ্রীযুক্ত. মণীন্্রপ্রসাদ পিংহ এম, এ 

বি, এল মহাশয় সভাপতি ও সমাগত.ভদ্র মহোৰয়গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি 'এম, এ মহাশয় রাঙা বাহাদুর, রক্গপুর সাহিত্য 

প|রষত, অভ্যথনা সমিতির সভাপতি যুগ্ম সম্পাদক, গুচার বিভাগের সম্পাদক 

এবং সদস্যগণ, রঙ্গপুর কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, রক্ঈপুরের উচ্চপদস্থ রাজ- 

কশ্মনগারিগণ, জেলা ম্যাগ্িষ্রেট, জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার, ধার এসোসিয়েশনের 

সদস্যবৃন্দ, প্রযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার মহাশয়গণকে 

এবং স্কাউট, ভ্রতচারী ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধস্থবাদ জ্ঞপন করেন। 

অতঃপর বিায় সঙ্গীত গীত হইলে সভ। ভঙ্গ হয়। 

সমরের- অল্লীত1 নিবন্ধন সংক্ষেপে শারিরীক ক্রীড়া কৌশলাদি প্রদণিত 
ছয়। বাত্রিকালে জাতসবাজী ও আলোক পজ্জর ব্যবস্থা হইয়াছিল। 



৫২ রঙ্গপুর-দাহিত্য-পরিষণ পত্রিক! [ ১৯শভাগ 

চৈর মাসের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন মার্ভগড ও তপ্ত ধূলিকণাবাহী পশ্চিমা বায়ু 
প্রবাহ উপেক্গ! করিয়া! সহর হইতে দুরে জন মানবশু্য মরুভূমি সদৃশ প্রান্তরে 

যেরূপ লোক সমাগম হটঈয়াছিল, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী বীর পৃজায় 

উদাসীন নহে । ্ 

বঙ্গের বিতিম্ন স্থান এবং রক্গপুর সহর ও মফঃম্বল.হইতে কমপক্ষে দশ 

সহত্র হিন্দু মুসলমান উত্সব অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত 
কয়েকটা নাম মাত্র সংগহ করিতে পারা*গিয়াছে। | 

কলিকাতা-_ডান্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র কাগচী, শীষুক্ত হারেন্দ্রনাথ দণ্ড, 

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডাঃ প্রিয়রগুন মেন, অধ্যাপক হরিপদ মাঈতি, শ্রীযুক্ত 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 

হাওড়া__ যুক্ত হরি*চন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক সান্তোষকুমার দাঁস, 
বিপিনবিধাণী দাল, হন্ধর দাস, জগদীশ চক্রবন্তী ওভূঠি 
হুগলী-_ত্ীযু ₹ উপেন্দ্রনাথ গাড় ই প্রভৃতি 
২৪ পরগণা-_শ্রীযুক্ত হন্মকল কৃষ্ণ দাশ প্রভৃতি 

নদীয়া--অধ্যাপক ভাশ্লিকৃষণ সন্বকার, ভবাণন্দ চক্রুবন্তী, বিভূতিভূষণ 
ভাগবত ভূষণ প্রভৃতি-_ 

মেদিনীপুর-শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাধ বিদ্যাবিনৌদ, অমুল্যচরণ প্রামাণিক 
: গুভৃতি 

টকা-_শীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার দে প্রসৃতি 
মালদহ-- ই যুক্ত অমিয়কৃঞ্ণ রায় প্রভৃতি 

রাজসাহা--শীযুক্ত অন্নদাগোবিন্দ ভৌমিক, যোগেশচন্দ্র রায়, রাখ'লচন্র 
সাহা? গুভৃতি 

দিনাজপুর-_শ্রীযুক্ত ব্রগবিহারী রায় চৌধুরী, স্থশীলচন্দ্র গুহ গাসসবিশ, 

প্রতাপচন্দ্র মন্জুমদার, [বড়ৃতিডূষণ দজুমদার প্রভৃতি 
বগুড়া--ইযুক্ত যতীন্দ্রগোহন বায়, হিনকড়ি দাস, কবিরাজ নাগা 

দাস প্রভৃতি ঃ 

রক্ষপুর-_রাজা। প্রীধুক্ত গৌপাললাল রায় বাহাছুর, কুমার ভৈরবলাল রায়, 
রেন্জ্্র রায় চৌধুরী, অধাক্ষ ডাঃ দেল্জ্রেনাথ মা্সক. মীন্প্রসাদ সিংহ, 
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( লহকারী দায়র] জজ ), মিঃ এল সি সেনগুপ্ত (ইঞ্জিনিয়ার) মুধাংগু 

চন্্ ঘোষ জিতেন্দ্রলাথ মৈত্র (মুল্সেফদ্য় ), ডাঃ স্ধাংশুকুমার সেনগুপ্ত 
জিতেন্্রমোহন দে, কিশোরীমোহন শীল, জগদীশচন্দ্র দাস, পঞ্চানন ঘোষ 

প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গ, শ্রীযুক্ত ভবরপ্থীন তর্কতীথ, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, 

যোগেন্দ্রচ্্র বিদা|ভূষণ, প্রমুখ আচাধ্যগণ, রায় যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

বাহাদুর, অতুলকৃষ্ণ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘটক, হরিগদ বন্দেশোপাধ্যায়, উপেক্দ্ 

নাথ সেন, প্রবোধনথ মৈত্র, দীরননাথ বাগচী, হেমচন্দ্র মজুমদার, ভূপেন 

নাথ পণ্ডিত, জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রীশচন্দ্র ঘোষ, প্বোধচন্্র বিশ্বাস, 

মনিমোহন মজুমদার, কৃষ্ণচরণ সরকার, খগেন্দ্রনাথ দান, দেবেন্দ্রনাথ 

সরকার, ব্রজমাধব দাস প্রভৃতি ব্যবহ'রাজীবিগণ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে, 

পবেশনাথ দাস প্রভৃতি মোক্তারগণ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশমোহন সরকার, স্তধীর 

কুমার গুহ, প্রকাশচন্ত্র চৌধুরী, স্তুধীরচন্দ্রী চৌধুরী, কেশবলাল বন্ধ, 

' আদিত্যচরণ মজুমদার, রমণীকান্ত বন্মণ, অভয়গোবিন্দ দেবঃ ডা; যোগেশ 

চন্দ্র লাহিড়ী, ডাঃ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌঃ আবগুল জলতাদ। 

আ্জীর রহমান, বদরুল ইস্লাম, নুরল ইস্লাম, শ্রীযুক্ত হবিবোল! 

মজুমদীর, রীধাবিনোদ চৌধুরী, মথুরানাথ সরকার, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাস, 

ব্রদ্ষেশ্বর রায়, রবীন্দ্রনাথ সাহা, সতীশচন্দ্র গরক'র, ভবতারণ রায়, সীতেশ 

চন্স বিশ্বাস, যদুনাথ সরকার, দ্বারকানাথ বিশ্বাস, ডাঃ [ক্ষতীশচন্দ্র সরকার, 

আনন্দহরি মধিকারী, কমঙ্লাকান্ত লরকার, গ্তান্ন্দ্রনাথ সরকার, ত্বারকা 

নাথ সরকার ক্র ন্দ্কুমার চক্রবর্থী নীরদচন্দ্র সরকার গ্বধীরচন্দ্র রায় 

চৌধুরী 'সৌবেনদ্রকুমার রায় চৌধুরী শীতলকুমার রায় চৌধুরী প্রভুতি। 

সর্বশেষে স্বাহাদ্র উত্দাহ উপদেশ এবং নানা বিষয়ে হায়তা না পাইলে 

উৎসব সাঁফল্য-মাণ্ডত হইতে পারিত না তাগাদিগকে, বিশেষ করিয়া জেল! 

ম্যাজিট্রেট খান বাহাদুর আবদুল মঙ্িদ সাহেন রাজ] গোপাললাল রায় বাহাছুর 

লীষুক্ত হুরেন্্রচ্্র রাও চৌধুরী ধর্মমভুষণ মিঃ এল দি সেনগু৭ যুক্ত হেমচন্্র 

চক্রুব্ত প্রীধুক্ত কেশবলাল বন্ধু যুক্ত প্রকাশচন্্র চৌধুরা রায় শ্রীযুক্ত শরচন্্ 

চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহার শ্রীযুক্ত 

ক্ষিভীশখোহন সরকার শ্রীযুক্ত হুখীরকুমার গুহ শ্রীযুক্ত আদিত)চরণ মঞ্জুমদার 
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শ্রীযুক্ত স্থধীরচন্ত্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ম্ুঃদ।র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার 
পক্চিত অযোধ্যনাথ বিদ্যাবিনোদ পণ্ডিত ভবরঞন তর্কতীর্ঘ পণ্ডিত অন্নদাচরণ 
বিদ্যালঙ্কার ঈীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী শীযুক্ত উপেশ্্রনাথ দাঁস শ্রীধুক্ত ব্রচ্গেশ্বর 

রায় মৌলবী হাজি তনারক আলী সাহেব শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী শ্রীযুক্ত 
মণীন্্রচন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীযুক্ত শিবদাস রায়চৌধুরা শ্রযুক্ত বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা শীযুক্ত এরসন্নকুমার রার মহাশয়গণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, 
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষত, উন্ভববর্গ জমিদার সভা, রঙ্গপুর জেলা বোর্ড 

(গাপালপুর ইউনিয়ন বোড” প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাণ, ক্কাটট, ব্রহচারী এবং স্বেচ্ছা, 
 সেবকগণ এবং আনন্দপাঁজার পাত্রিকী, হিন্দুস্টান ফ্ট্যাগাঁডঙ অমৃতবাজার 

পত্রিকা দৈনিক বহৃমতা, যুগান্তর, কেশনী, রঙ্গপুর দর্পণ প্রভৃতি সংবাদ পর 

এবং ই, বি, রেলগুয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করাতিডি। এই পসঙ্গে ইহা 

বিশেষ রূপে উল্লেখযোগা যে অভার্থনা সমি তর সভাপতি যুক্ত শ্বরেন্দ্রচন্দ্র 
রায় চৌধুরী মহাশয বংশ পরম্পরায় সাহিত।ামোদা এনং আজীনন সাহিত্যসেনী 
বলয় অর্ববর্র সুপরিচিত হঈলেও এই বৃদ্ধ বয়স উত্সবের ই তিন দিন পূর্ব 
হইতে শারিরক তন্ৃস্থচা সন্থেও যেকপ উৎসাহ, কন্মক্ষনঠা ও একান্তিকতা 

দ্বার রগপু.রর উপরে আপিত মহানব্রহ উদযাপন করিয়াছেন তাহার তুলন! 
বেশী আছে বলিয়া জানিনা। 

শীপর্ণচন্্র সরকার 

সম্পাদক দিব্য স্মৃতি উৎ্সব। 

৪থ বাষিক্৯ অধিবেশন । 

স্টটা। (১০ ১) রহ 



বিজ্ঞাপন। 

ন্লাহ-জ্লন্লিজঞ্স_ 

সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত মুল গ্রন্থ টাকা ও অনুবাঁদ সহ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ 

বিদ্যাবিদোদ মণাশয় বর্তৃক সম্পাদিত । প্রাচীন বাংলার রাষ্ীয় জীবনের 
'আভিনব চিত্র | 

নয় শহাধিক বসণ্রে পুর্বেেকার রাষ্ীয সামন্ত তজ্্ শাসন (95081190)) 
পদ্ধতির গৌরবময় ইতিহাস। 

কলিকাতা বিশ্ববিনালয়ের অধ্যাপক রায় বাহাছুর শ্রযুক্ত রমাপ্রসাদ 

চন্দ উনি সমান হাতীয় জীবনের উ্থান পতনের লুপ্ত ইতিহ]ুস 
পাঠ করুন । | 

মূল'--১২ এক টাকা 

প্রাপ্তিস্থান দিব্যপ্ৃতি সমিতি 

৬৪ | ১, বত্ধাঞ্জর ্বীট কলিকাতা । 

স্টটার।(১০) ৩ 

মাহীগঞ্জের কালী দিদ্ধেশ্বরী | 

রঙ্গপুর মাহীগঞ্জের দুই শতাধিক বর্ষের পুরাতন কালী সিদ্দেশ্বরী মন্দির 

ধ্বংস.লুখ । হিন্দুর পুরা কীন্ছি রক্ষা! করিয়! জীণ মন্দির সংস্কারের জন্য কিছু 

সাহায্য করিয়া মন্দির, মাতা ও হিন্দু ধর্ণ্মের গৌরব রক্ষা করুন । 

পাহায্য পাঠাইপার ঠিকানা 

বর্ধমান সেবাইত-_শ্রীপতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারতু 

পোঃস্পমাহীগঞ্জ, জেল! রঙ্গ পুর | 

এই সংখ্যা-১ম ও ২য় পৃষ্ঠা এবং ১৫ হইতে ৫৪ পৃষ্ঠা পধ্যন্ত 

রঙগপুর ভিক্টোরিয়া দেসিন প্রেস হইতে প্রীকিশোরীমোহন দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 

৯ প্রা ইত ১৪ গষ্ঠ। পরত রি বংপুহ ফাইল আর্ট প্রেস বর্তৃক মুঠ 





বঙ্গুএসপুন্ত চাহি ভ্ায-সল্বিজ্নলি সিভিল) 

রঙ্গপূর দাহিতা-পরিষদের 
 ত্রয়োত্রিংশৎ ঝাধিক অধিবেশন 

রঃ 

বঙ্ধিম শঙবাঘিকী স্মতিউসবে আ্ীঘুক্ত হারেন্দ্রনাথ দর্ত এম, এ, বি, 

এল, ৭ বেদান্তরত্ব সভাপতি মহোদয়কে মভাপতি বরণে 

উদ্বোধন সঙ্গী ত-- 
এর-বৃন্দাবনী সারভ, 

হস্বধীরচন্র চৌধুবা 

( স্ীকগ )! 

তি 2122 2 ২:32422544 

কপা-ঞী প্রকাশচন্দ চৌধুরা 

( কবিশের) 

বাজে বান্তে ই বাটার আরতি 

ৃ হারামে। স্মৃতির বে, 

শিশ্খনাণায় নঙ্কার 95, 
বঙ্গ-বা্দীর পার। 

নিখিল আসিক চরণে লুটেছে 

শুভ শত নব ভান হাঁশিয় ডে, 

, বিচার বিহান শ্রক্ষেজে এই 

বানার দেউল প'রে। 

গায় ওরে শাঁয় দিশাহারা ওরে, 
আনরে পুঙ্গার ডালা, 

কে কে আন বহি তোরা . 

নব নব কথামালা টি 
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চিলির 25888554555 বারি দি 

নবান প্রাণের মনরে ভকতি, 

তেদ।ভেদ ভুলি কররে আবঠি, 

এ মহ-মিলন-কুস্থম'অধ্য 

দেরে বাণীমন্দিরে ॥ 

সঠাপঠি এযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দন্ত এম, এ, বি, এল, ফি আর, এস্ 

্ 
রস 

বেদান্তরত্ব মহোদয়ের অভিভ্তাষণ। (সা 
/ 

৫ই চেত্র ১৩৪৫, বঙ্গ|ব্দ | মার্চ ১৯, ১৯৩৮) শনিবার 
১ ০ 

বা ০ 

০৯ 

সম।গত স্থধাবর্গ, ছাত্রগণ ও মহিলাবৃন্দ-_ 

আপনার! সম্পাদক মহাশয় কর্তক অবগত হইলেন, আজ রগগপুর সাহিত্য 

পরিযণ ওয়োত্িংশত বর্ষ পদার্পণ করিমাছে। ১০০৬ সালের ২রা জুন তারিখে 

পরিষদের গ্রথম সাহ্ছত্সরিক অধি.বশনে ঘোগ দেওয়ার স্থবিধা পেয়েছিলেম । 

তার পর এই দা ৩২ বগ্ুগর রঙ্গপুর মা(হত্য-পরিষদের সঙ্গে পরিচয়ের আভাব 

ঘটেছিল । জোয়ারের পর হাটা, উখানের পর পতন। যে সাহিত-পরিষ? 

কন্মো ধান ছিল, তার উৎসাঠে ভাটা পড়েছে । পরিষদ এইরূপে [নস্পন্দ 

প্রায় হয়ে উগ্ল। হার্নবট স্পেন্সার এক “ল মব-রিজন” বলেছেন । বন্ধুনর 

বললেন, মৃতকল্পু হাল বাট, মুত হল না। বঙ্গ সাঠিতোর সনাতন বীজ রঙ্িত 

আছে | পেহ বাঁজ মো আজ যে পাত্রক। স্তম্তিত হয়েছিল-_-যে পুথি সংগ্রহ 

৫*০ খানায় শেষ হছিল-_আজ ভাব নৃতন জীবনের আশ" পরিলক্ষিত হয়েছে । 

বাজ থেকে বুক্ষ হয়, বিস্তু সকল শীজ হতে অস্কুর হয় না। সেবাজ শক্তি 

স্তস্তিত হলেও স্তর হয় নাই | মহেনংজাদারোর আবিক্ষারে এক পেটীকায় 

৪০০০ হাজার বছর আগের কিছু ধান্য পাওয়া! গিয়াছিল--তা অস্কুরিত হয়েছে । 
আমাদেরও তাঁই। এই বীজ হাক্ষয় ও অন্যয়। কলিকাতায় ৬ বগুসর পূর্বে 

অতি ক্ষুদ্র বাঁজ পতি হয়েছিল আমার মায়ের পয়ে, ১২৯৮ বঙ্গান্দে । সেট 

সময় বেঙ্গল গাকাডেনী অব ল্টারেচার-এর একজন ফরাসী সাহিহ্যিকষ বন্ধু 

৬পাল চক্রবতী শোহাবাজার রাজবাড়ীতে ফরানী এযাকা,ডমীর মন্ুকরণে বীজ 

উপ্ত করেন/। মামর1 সে সময় খুব ভূল করলাম্। ইংরাজি ভাষায় সমস্ত কার্ধ্য 



7৮ 
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খ 

(আখ্যা, ১৩৪৬ সাল). বেদান্তরভু মহোদয়ের অভিভাষণ ৫৭ 

বে স্থির হয়েছিল। এ ভুল শুধু সাহিতা পরিষদের নয়। মধুসূদনের প্রথম 
বরসে যখন কল্পনাদেবী উদত হলেন, তখন হিনি “ক্যাপটিভ লেতী” লিখ লেন। 
পেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত মেঘনাদবধ ? 

“বিরচিব মধুচগ্র, 

গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান 
স্থধা নিগবধি। 

“এ বঙ্গভাপ তে তব বিবিধ রহন” ইত্যাদি । “একদিন মাতদেবী আমার শিরে 1” 

“পাইলাম কাঁচ মাতৃভাষা” | বক্কিমচন্দ ভূল করেছিলেন । তিনি প্রথম 

লিখ'লন, “রাঞ্মোহনস্ ওয়াইফ” “হপ্ডিযীন ফিল্ম, ইহার আনেক বদর পরে 

প্রথম উপন্যাস “ছুর্গেশ নন্দিনী”-উকিলের পক্ষে এ বক্ডনজীর। কালি- 

প্রসন্ন লিংহ বলেছিলেন £- 

নানা দেশের নান] ভাষা, 

বিনা স্বদেশ। ভাষা পুরেনা আশা ৮ 

তাই তখন এর বঙ্গীয় সাহিহ্য-পরিষদ নামকরণ করলাম। ব্রন্টচারীর মত এই 

৪৬ বতপর কয়েকজন সেবক ইহার গেবা করছেন। রগপুর সাহিত্য পরিষদ 

সর্বপ্রথম এব প্রধান শাখা । ইহার পর ২এটা শ(থ1 পরিষদ স্থাপিত হনেছে। 

এই ৪৬ বর ধরে নানা! ভাবে পরিষদ বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন, 

যে কারণে সাহিত্য-পরিষদ পুনজীবিত। সেই বঙ্গ সাহিতার বাজ স্বুস্তিৎ 

ছিল-_সেই বীজ »গ্ুরিত, পল্লবিত, বিটুপিত, পুপ্িত, ফলিত হয়েছে। 

পরিষদের ইতিহাসের কথা ভীন্তে যাওয়ায় একটা আথ্যায়িকীর কথা মনে পড়ে 

যাচ্ছে | সেটা হচ্ছ শতপগ ব্রাঙ্গাণের এক আখ্যাঘিকা | 

এ হচ্ছে মণ্ডস্য অবভারের আখাগ়িকা। ভগবান বিযুই মতস্য 'অবভারে 

আবতীর্ণ ভলেন। একদিন বৈবস্থত মনু সরপ্তা নদাতে সান করছেন । 

একটি অতি ক্ষুদ্র মতস্য এসে ভার দেহে আননরত গ্াঘাত 

করঠেতিনি ভাবলেন হয়ত বা বৃহ ম্স্য হতে ভাত হয়ে আঙয় ভিক্ষা 

দর্ডে। তিনি আগ্চলিপুণ জলে মত্দ্যটাকে গুতে নিয়ে গিয়ে এক ক্ষুদ্র পাত্র 

রাখলেন, যেমন আপনাদের পর্ষদ মিউজিয়মে দেখলাঘ তেমনত । খুব, 

ছোট মৎস্য বাড়তে লেগেছে পাত্রে মার ধরেপা। তখন ক কলপিতে 
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রাখবেন জাঁলায়ও আর স্থান হয় না__তখন বাড়ী সংলগ্ন পুবিণীতে রাখলেন 

প্্রিশীতে স্থান হর নাহখন নদীতে রাখলেন-নদাও তার পক্ষে সঙ্কীণ হয়ে 

দঠ ল--ঠ*ন মভাগমুদ্রে নিয় গিষে স্থাপন প্রলেন। তখন ভগবান 

ম%.৭)১৩ ভাষায় বললেন, আ ঢিধে এক মগ্যাপ্রাবন আসছে, হমি সতর্ব 5ও-_ 

পোঠ শিদ্মাণ করে পোতের দন্ধন রজ্দু আমা: শূঙ্গে সংলগ কর, তা না হলে 

রক্ষা নাই | অবশোে ঠাই হালো |  ঠিনিও রক্ষা পেলেন মৎস্যের উপদেশ 

পালশ করে। হাই কবি আয়াদণ বলেছন -- চি 

শ্রণয় পয়োধি জলে পুতবাণপি বেদে, ১২ এলি 

(বিহিত বিএ চিত মখে"ম্ 

কেশন ধৃত মান শরাও, 

জয় জগদাশ হর ॥ 

এই প্রাচান শানায়িকায় মাঠিঠাপরিষপর আভজাম। তখন ক্ষুদ্র আয়তনে 

একে আশার দিয়েছিলেন । এখন নাগর স্থান স্থানে রঙ্গপুরে, দিনাজপুরে 

তার প্লাবন লম্মমা করছেন আমার জাতীয় জাবন প্লাবন াগত গ্রায়। 

বঙ্গদেশকে, বঙ্গ শাযাকে, সাঙিতা৮1হ বন্ধন রচ্ছ স্লগ্র কারে দিতে হবে। 

রাজা বাহাদুর বগুপদেন তিনি বু | আরম বাইাকিছের 100700৭০০৮০ এর 

পোঠা পার হয়েছি । ভীমরঠি পেয়েছে । এদেশে শিহরণ পুরুষ । 
আমি শিভকে বৃদ্ধ মান কার না। আর রাজ। বাঠদুরকে যুবক মনে করি। 

আমাকে কেই জিজ্ঞাসা করলে 770 901৭ ১০08000 বলি । বয়স দেভের, 

আত্মা রণ, বিশেষতঃ যাগার। সাহাহ্যর ভাখা রস পান করিয়াছেন । অতএব 

বুঙ্ধত্থেব কথা উঠে না। আমার নয়, রাজা বাহাহ্ুরেরও নয়। 

াতাবেন্দনাথ দত । 



বন্ধিমচন্্র ম্মৃতিপূজা 
জন্ম ১২৪৫ বঙ্গাব | তিরাভার ১৩১১ বঙগান | 

স্মৃতি শতবাধিকী ১৩৪ বঙ্গাব্দ । 

শত বর্ব আগে__ 
জাতির সাহ৬অছঠা 

প্রাতভার উজ্জ্বল ভাক্কর, 

অশান্ত বঙ্গের শিশু, 

ভারঠীর স্নেহের দুলাল, 

মলয়জ-শীতল! এ বঙ্গভূমে 

মানবী জননী ক্রোড়ে 

সুতিকা মন্দির মাঝে জাগে, 

শত বর্ষ আগে। 

শতাব্দীর পরে-- 

সেই দিন আসিয়াছে ফিরে, 

যেদিন আমিয়াছিলে। 

দিক শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, 

এই মায়া মাটি, 

ধন্য হয়ে পরশ লিল, 

তার শসম্তানে। 

পড়ে মনে-_- 

যেন এই শত ব্য পরে 

ফিরিয়া! এসেছে তার স্নেহের দুলাল, 

দীন] তাঁর জননীর ক্রোড়ে। 

তার পর.--সে দিন-- 

ষে দিন আবিভূ তা 

বঙ্গবাণী আঁভরণহীনা | 

সা'হন্যের ইতিহাস ধ ধু বালুচর, 

মরুড়মি উদান কঠোর, 

তোমার অপুর্ব যাদুবল 

আরস্তিল মরূদ্যান করিতে রচনা । 

লীল! বর্ণ বল উদ্দীপনা, 

জীবন্ত প্রেরণা; 

রসৌজ্দ্বল বৈচিত্র্য বর্ণনা । 
প্রাচীনের দন্যদস্টা খবিদের স্থুরে, 
ভৈরবেব বিষাণ ফুকারে; 

প্রচারিলে মহামন্ত্র_ 
টদ্দান্ড নিভীক কে, 

মাযামান্ত্র নন বলে, 

প্লোুসাহিত করিল ভারতে। 

(সেই দিন হতে, 

তব শচ্ছ প্রাণের প্রেরণা, 

মুক্ত করি সর্ব গাবচ্রনা 

সাহিত্যের নির্ছিন্ন বিভাগে, 

কল্যাণে আদর্শে সি 

দীপ্ত প্রত্তিভায়, , 

সাহিত্য মায়ায়, 

মরম শুক্তির মাঝে লতিল আসন। 
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তাই আজ এই শতবাধিকী উত্সবে দাড়িয়ে এই প্রার্থনীহ করছি- 

“হে দেবলোকবাসি বঙ্গিম! আজ উদ্ধলোক থেকে নেমে এসে তোমার 

স্বদেশবামাকে তোমার সেই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোল-_ আমাদের 

অচেতন আম্মাকে একটু সচেতন করে দাও” । 

“্বন্দেমাতরম্” সঙ্গাত সন্ধে বিশেষ করে বল্বার কিছু নাই; যথেষ্ট 

আলোচনা, যথেনট বাদপ্রতিবাদ এ সম্বন্ধে হয়ে গেছে! আমার মনে হয়, 

স্বদেশ প্রেমে উদ্বদ্ধ করে ভোলার পক্ষে, শতধানিচ্ছিন্ন এই ভারতের অধিসাদি- 
বন্দের মধ্য একতার ভাব আনয়নে, এমন মন্ত্রের সি আর হবে না। 

এ মন্ত্রটাকে খণ্ডিত করে আপনার! তার শক্তি খর্বব করবেন না, বা করতে দিবেন 
না এই অনুরোধ । 

বিদেশীয় এতিহাপিকগণ নিজেদের শ্থবিধামত এদেশের বহু ঘটনা! এম্নি- 

ভাবে বিকৃত করে লিপবদ্ধ করে গেছেন ষে, আক্ত আর তা অতি সহজে কেউ 

বিশ্বাস, করতে চাচ্ছে না করতেও পারে না| অনেক সত্যকে তারা মিথ্যায় এবং 

মিথাকে সত্যে পরিণত করে গেছেন তা আাজ দেশীয় এতিহাসিকগণের কৃপায় 

আমরা অনেকটা বুঝতে পারছি । দেবী শৌধুরাণীর ঘটণাও কি এরূপ শ্য? 

দেবী চৌধুরাণা কি ঠিক দশ্তাই ছিলেন? লেপ্টেনাণ্ট ব্রেণান সাহেব 
অবশ্বা তাকে এ আখাই দিয়েছেন তিনি এ সঙ্ান্ধে যেবিবরণ প্রকাশ করে 

গেছেন, তার খানিকট] বাংলা তরজমা এখানে দেওয়া গেল-_ ভবানী পাঠক 

নামক এক বিখ্যাঠ দুশ্তার সহিত এই স্ত্রীলোক ডাকাত দেবী চীধুরাণীর যোগ 

ছিল । দেবা চৌধুরাণা নৌকাতেই ধাকৃচ। তার বনু বেহনভোগী বরকন্দাজ 
ছিল, এবং এ হদঞ্চলে তার প্রভাব প্রতিপন্তিও ছিল খুন বেশী । দেবী চৌধুরাণী 

নিজে ত ডাকাতি কর্চই, ভবানীপাঠকেব লুন্ঠিত দ্রব্যাদিরও ভাগ পেত। 

চৌধুরাণী উপাধি থেকে মনে হয়, দেবী চৌধুরাণী হয় জর্মদার চিল । তবে তার 
জমিদারী বৃহত ছিল না, কেন না তাহলে ধরা পড়ার ভয়ে সে নৌকাতে নৌকাতে 

থাকবে কেন ?”” এখানে জিজ্্'স্য এই, দেবী চৌধুবাণী যদি সাধারণ ডাকাতই 

হত, হবে যে আঞুলে সে ডাকাতী করছে সেই অঞ্চলে তার এত গ্রাভ।ব 

গ্রাতিপত্তি থাকে কিরুপে এবং থাকা সম্ভবপরই বাহয়কিকরে? যাই হোক্, 

দেবী চৌধুরাণী ডাকাতই হউন, আর দেশপ্রেমিকাই হউন, আমাদের মাদর্শবাদী 



৫ ০ 

গন সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল ) বঙ্গিম স্মৃতির শ্রদ্ধাঞ্জলি তি 

বঙ্গিমচন্দ্র এই ঘটনা অবলম্বন করে" দেশভক্তির যে আদর্শ স্থাপন করে, 
গেছেন। তা লক্ষা করার বিষয় । তিন দেখিয়েঠেন-একটী বঙ্গললনা শত 

শ* বরকন্দাজ পরিচালনা করে' সাহস ও লোকনেত্রাহ্বের যে পরিচধ দিয়াছেন, 

চেষ্টা করণে যে কোন বঙ্গললন। এই সমস্য গুণ অজ্দন করতে পারেন । আর 

দেখিয়েছেন--যদি আমরা জ্ঞানে গ*ণে বলে শশ্বধো সমু £ ততে চাই, ষদি 

ধর্শ রাষ্্র গঠন করতে চাই-তবে একথা ভুললে চল্বে ন! যে, রা পরিণারের 

%5:0-আ্যদর্শ রা গড়তে হলে সর্ননপ্রগমে আরশ পরিবার গঠন শিক্ষা করতে 

তব এসব আদর্শ থেকে গামর! ভ্রন্ট নই কি? আদর্শ রাষ্রগঠন ৩ দুরের 

কণা, আদশী পরিবাধ গঠন করতে কি আমরা শিখেছি ? 

তারপর বঙ্গিম প্রবর্তিত গাঠিত্যের ভাষার কথা । বিশাল বঙ্গডামর 

বিভম কগা শাষাহাধা আনিবাণিবৃ্দ বঞ্চিমের যে ভাষাকে আপলম্বন করে? 

খাহিতাক্ষেতে £কহাসতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ পেয়ছিলেনসেহ ভাষাকে 

আজ সম্কুচিত করবার একটা বিশেষ চেফটা চলেছে । এ বিখয়ে যে খে প্রান 

অথবা যে যে মনীষিবুন্দ অগ্রণী হয়েছেন, আাহাদের কম্মপ্রচেন্টা স্ন্দে 

সমালোচনা করা মামার উদ্দেশ্য নয়--তা হতেও পারে না। বে এর 

উপকারিতা, অপকারিতা সম্দমজে বাক্তিগত মঠিমত প্রকাশ করার যে একটি 

অর্ধিকার সকলেরই মাছে, শুধু দেহ অধিকার নাশই--ঞণিজন আপশারা, 

আপনাদের কাছে আমার অভিমত উপস্থাপিত করছি । কিন্তু শিতাস্ত দান না 

তায পড়ে (সত জন্যে, কয় বছর পুর্বে, “/১]]139171775 (5911909 

[01)1৬01316% 1119801018 (0700979009৮ এর উদ্দেশ্যে এ সন্থন্ধে লিখিত 

শামার ক্ষুদ্র একটি গ্রবান্ধর অংশ বিশেষ উদ্ধত করেই ছানার এক্রাবোর 

উপসংহার করুণ । সেখানে লিখেছিলাম হ্ি ক্ষ ক্ষ আজ বর্শলকাঠা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাংলা দেশের ক্জেজে সমুহের শিক্ষকদের সংক্ষে যতণ্চাল 

সমস্যার উত্তব হই'[ছে, তন্মধ্যে আমি মনে করি, “স্কুল কলেজে বাংল। শিক্ষা” 

সমস্যা ও “চলত বাংলা বানানের সংস্কারত্রমে সাহিত্যাদতে কথ্যাষার 

প্রবর্তন” সমগ্যাহ সর্বলাপেক্ষা জটিল 9 গুরুত্বপুণ | মু * % ্াঃ 

সু ষ ০ চ 

শদ্রমহোদয়গণ ! ধাহার] চল্তি বাংলা বানানের একটি শপিদ্দিষ্ট নিয়ন 



৬৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ্ড পত্রিকা (২৬ 

'সঙ্গলন করিয়া স্থান বিশে.ষর কথ্যনাষাকে সাহিত্যাদিতে প্রবঞ্থিত করিঘাগ 

পক্ষপাঠা আমি তাহাদের দূরদশিতার কোন পরিচধ পাইতেছি না। সেই 

স্থনিদ্দিস্ট বানান কথ্য ভাষাকে ৰ্িশবিদ্যালয়ের মারফত স্কুল কলেজের পরীক্ষায়, 

পাঠা পুণ্থকে ও সাহিত্যাদিঠে শ্রবন্তিত করাইলে ধারে ধারে সাধুভাষার প্রসার 
হাস পাহবে এবং এই চলতি ভাষাই হাহার স্থান অধিকার করিতে থাকিবে। 

ফলে বাংল। ভামার ভবিষ্য সঙ্কটপুণ হঠযা উঠিবারই সন্তাবনা। 

০৬ মাঃ ১ | ১ 

কথা ভাষা সাঁতিঠ্যাদ্িব সোন্দধা বৃদ্ধি করে বলিয়া যাহারা এভি,৩ প্রকাশ 

করেন, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-তাহারা বাংলা ভাষা-দেবার 

বাহ .সান্দধ্যহঠ কামনা করেন, না ভাষা দেবীকে সবল হৃষ্টপুন্ট ও বু সন্তান্ে 

জননীরূপে দেখিতে চাহেন। যদি তাহারা বাংলা ভাষার প্রসার ও প্রকৃত 

ডন্মতি কামনাহ করিয়া থাকেন, তবে এই উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইলে না; 

সাধু ভামার উন্নতহর সংস্কারের ফলে? তাহ, সম্ভবপর হহবে। গজ 

ভারতের জন্য এবটী রাষ্ীয় ভাষার প্রয়োজনার়তা বিশেষভাবে উপলদ্ধি 

হইতেছে স্ণিতচেন। ও তগ্পরতার সঠিত প্রচলিত সাভাষার সংল্গার 

সাধন করিলে এই বাংলা ভাষাই ভারতের রারীয় ভাষারূপে গৃহীত হইতে 

পারত শ্রতরাং বৃচহুর শ্বাথের জন্য ক্র খবার্থ ও সঙ্কীণত। পরিহার করা 

সর্বতোজাবে িধেয়। অপব দিকে উল্লি“ত প্রকারে স্থান বিশেষের কথ্য 

ভাষাকে বাংলা সপনত্র ১৮৮।এ এ চলতি ভাধারপে প্রবর্তিত করালে 

বাংলার শপরাপর স্থান এমহে প্রবল আন্দোলনের স্বস্তি হবে কিনা, তাহাও 

তািয়া দেখবার বিময়। আমার আশঙ্ক] হয়, এইরূপ করিতে গলে ভবিষাতে 

বাংলার শন্য।ন্য স্থানে ও তততৎ স্থান চলিত কথ্য-ভাধাকে ম্বনির্দিষ্ট করিয়। 

সাহতা দিতে প্রচলিত করবার চেষ্টা চ'লবে। ইহাতে সাধু ভাষার মপ্রচ- 

লনের সঙ্গে সগগে সাঠিত্যাদঠে কয়েকটা চল.ঠি ভাষাই দেখ দিবে, একটা 

অপরটীর দুর্বোধ্য হহয়া পড়িবে, এবং ফলে, বাংলা ভাষার পরিণাম প্রাকৃত 

ভাষার মণ্তই শোচনীয় হইযা প্রাড়াইবে। ১ ক কক » 

ক্র. নট মং সং ০ 

ভদ্রমহোদয়গণ ! আপনাদের মুল/বান সময় আর নষ্ট করতে চাই না। 



নর সখ্য, ১৩৪৬ সাল) শ্বাগত-সন্তাবণম্ ৬৫ 
রী 

বফ্ষিম প্রবর্তিত সাহিত্যের ভাষা, তর শাদর্শ, হার গুণপণা প্রভৃতির প্রঠি 

পন্মান প্রদর্শন করে চললেই, শাঁজ এঠ শতবাধিকী শ্মৃতিউদ্সবে মোগদান 

করা আমাদের সার্থক হবে। 

প্রতিভার বরপুত্র বক্ষিম__দূরদুষ্টি সম্পন্ন স্বদেশ প্রেমিক, দাশনিক এবং 
সমাজ সংস্কারক বরঞ্িম-_বাঙ্গালীকে মে অপূর্ব সম্পদর!শি দিয়ে গিয়েছেন, হার 

ধর কথা স্মরণ করে, আনুন, আমরা আজ তার গর্গগত আত্মার উদ্দেশো 

আদল অর্পণ করি; মার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রার্থনাও করি, যেন উদ্ধালোক 

গতে বঙ্কিমের আশীর্বাদ আমাদের উপর বধিত হণ_ভার আদর্শে অনুপ্রাণিত 

হায় আমরা ধন্য হই! বন্দে মাতরমূ। 

স্বাগাত-নস্তাবণম্ 

জযতি জয়তি পাঁণা শাশ্বত বঙ্গভূমৌ, 

লল$ বিশদ দীণ্তযা সাম্প্রতং পঙ্গভূমৌ । 

বণতু সহমরালা কচ্ছপী স্সচ্ছভাষা 

ধবনতু হৃদয়-তন্ত্রী রস্ত তক্্রী-বিলাসা ॥ 

ভব পরমরম্যৈঃ কুজিতৈঃ কোকিলানাং 

মুখরি 5 মশিশং দিক্-চত্র মাস্মিন বসন্তে । 

শ্যমপি নিবুধো! বা বাতনিপ্রে। নিশান্তে 

তমুষসিন্রদতে নো কর্্ণে বায়সঃ কিম ॥ 

জলন্ধিমণি পাদোঃ পুজয়েও পুজনে যদ, 
(দনপতিমপি দীপং দর্শয়েদ, দর্শনাথম্। 

বিধুমপি শি শরৈ বদ, বন্দতে চন্দ নৈর্ববা 

পবনমপি চ মন্দং বীজয়েদ তক্ত-সভ্ঘঃ ॥ 



৬৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা 

কুশ-শিত-ন্থুম ঠীনাং কীন্তিতানাং দিগন্তে 

ভবন-ম্মহিতানাং নোদনে কোবিদানাম্। 

বুশগতি রতিমন্রো নৈব নিন্দাঃকদাচিদ, 
*&বতি চ জন এষ পাজগবুন্দৈ স্.তচ বর | 

*ঢিনি পয়সি গাঙ্গে সঙ্গত সৎ তরঙ্গ; 

সলিলমতিমলিনং জায়তেহভিন্না,মব | 

(বিবুধজন-সমিত্যাং স্থানমেত্য পারা 

স্বজন-সমুদাচারং প্রাকৃতোহয়* জনোহপি ॥ 

আকাশ নাবলন্থঃ স্ব-বতিনিমুদিঠান্ বারিপাশ পেন্ছা তেভাঃ 

সনন্দো মন্দমন্দং নিনদ(তি বিবশং চাহকঃ স্লাগতার্থম 

ামকস্থৈন ম্ব-রম-ম্মিপিতীন গ্রাপা দিষ্টোহ যুগ্নান 

ভুদা] বো বাঁভরামি প্রণযন্থবিনতঃ ম্বাগতং সাগতং শম্ ॥ 

অঙ্গৈ ব্গৈই কলিঙ্গেঃ সম-বচসিরতৈ মৈ্গিলৈ কামিজ! 

সমৃদ্ধা ব্যাহদ ৮ মা চিরমনতিপরা প্রাঞ্ছলা মাততাযা । 

হ] 21 হা সাম্পতং সাবিশকলিততনুঃ প্রশতিজ্ঞায়তে নো। 

বিচ্ছিন্ন লাতরো হা শকলিততন্বকা প্রাপ্তুবন্তঃ স্ককেভাঃ ॥ 

5] হা কষ্টং মোগপি রজত পূনবিয়ং বঙ্গভাম' বিভাগং 

রাঁঢে গোডে ঝণেন্দে স-ম্বর্রমচটলে পুবব-পাশ্চীভাভাগে। 

হিন্দৌ মাহণ্মদে ০ প্রকটি *কৃতক- বাজনুতী কামচ বৈ 
স্বাতন্ত্রাং লর্দ,শিচ্ছো বিগণিত বিষম-চ্চ্ছদ জন্ঠানভীম্টে | 

তসন্ত; সাঞ্জলিমে ভব্তি সবিনয়া প্রাথ নৈষা ভব 

স।হতাথো শুভেইস্মিন হৃমিলন-নিলষে স্গতেঘু প্রক।মম্! 

আধ্যাঃ কাধাং তখৈবং পুনরপি বিলসেদ বঙ্গবাশী ষেয়ং 

বিশুদ্ধা কৎসবাজষপিচ সমুদিতে ভারতে রাষ্পঘে | 

জয়উু জয়তু নিতাং ভারতে বঙ্গভাষা 
চরতু চরতু শশ্বৎ বঙ্গবাণী জগত্যাম্। 



২য় সংখ্যা ১৩৪৬ সাল দেবী ৬৭ 

মিলতু মিলত্ সর্বেব ভাষয়া বঙ্গপুত্র 
ভবডু ভবতু সর্বেবে। বঙ্গভাষী জনশ্চ ॥ 

বিনীত নিবেদক-- 

শীবিমলানাথ ভট্রীচার্ধা, এম, এ 

কাবান্নযাকরণতীথ, 

কংরমাইকেল কলেজ, রঙ্গপুর। 

দেবী । * 
গার 

অতীতের ঘন কুভেলিকা ভেদি আিলাম কোন পুরে, 
কোন ন্নেহনীড় বেড়িরা বেড়িয়া চিন্ত আমার ঘুরে ! 

জীর্ণ দীর্ণ প্রাসাদ গাঞ্রে, ভগন স্থপের মাঝে | 
কে বলিৰে কত অনন্ত যুগের কত কথা আজো রাজে ! 

হে পথিক এস, বারেকের তরে, শুন এ কৰির গাঁন, 

ধনী তুমি এস, নিধন এস, এস এস মতিমান। 

কেবা কোন যুগে “চৌধুরাণী” এ নাম দিল কোন দিন। 

জ্ঞানের আধার পাঠকের শেষ ভন্ম কোথায় লীন! 

কোথায় বিরাট চন্দাতপের নিন্মে বসিয়া “রাণী” 

সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা তুষিলেন লাখে! প্রাণী । 

ঘন অরণ/ মিয়া উঠিল, “জয় রাঁণীজিকি জয়” ; 

কঙ্কাল-সার হাজার হাজার কণে ধ্বনিল “জয়” | 

ভাত্্রের ভরা জলধারা বহি ত্রিক্রোতা আঞ্জো ছুটে, 
কুলে কুলে ভার বিটপার ছায়ে চন্দ্র কিরণ লুটে। 

ঘাটে ঘাটে বাধা তরণী হেরিয়া আজি মোর মনে হয়, 
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দেবীর সৈন/ নহিবার তরে বুঝি ঘাটে বীধা রয় 

কোথা রঙ্গরাজ, রসরাজ কোথা, দিবানিশি ছুই বোন, 

পিপীলিকা সম দেবীর সৈন্য কোথা আজি অগণন। 

শান্ত শীতল এই কালে জল বাঁধা ঘাঁট এক পাশে, 

হরিতে হেরিতে অতাতের কত শত কথা মনে আনে। 

বঙ্গবধর সুখের স্বপন-মফল-পিয়াসী চিত, 

প্রফুল্পের পাদস্পর্শে এ ঘাট হায়েছিল আলোকিত। ' 

বুঝাইলা দেবা শিজের জীবনে স্ত্রীলোকের কোথা স্থান, 

“দেবীরাণী' তাই প্রফুল্লের মাঝে লভিলা শৃতন প্রাণ! 

আজ্জি মনে হয় শুধু হেরি কিবা জাগ্রণ স্বপন! 

বাঙ্গালার পল্লাবাল কিরূপে এ অসাধা সাধন, 

করিল বুঝিতে নারি_অতীতের এই রঙ্গপুরে, 

কে আনিল জ্ঞান-ধন্ম, শিক্ষাম ধন্মের বাশার স্বরে। 

শবানা, ভপানা-স্থৃত কোন মহাজ্ঞামীর নিলয়ে 

লভিলে অপূর্বব চান! যার বলে নির্ভয় হৃদয়ে, 

কামিনা-কাঞ্চন-মোহ, অন্িক্রমি দেবীকে গড়িলে, 
শাণিত অস্ের সম, বাধাবিদ্ব চরণে দলিলে । 

আদ্যাশন্তদ্বকপিনা হে দিবি তোমায়, 
দীন কবি ভঙ্তি হরে কোটি কোটি প্রণতি জানায়, 
খোর হঃথ শবসাদ ঝঞ্চাবাত মাঝে মঢলা অচল, 

কে বলে অবলা তুমি, অয়ি দেবি, তুমি মহাবলা, 
নহ তুমি কোমলাশী, তুমি যে গো ভাম রুত্রময়ী 

এস ফিরি এ ধরায়, শুনাও আবার ভোগময়ী নহ তুমি অয়ি ! 
সন্তান-্পালিনী ভুমি, বুভুক্ষিত কোটা কণ্ে উঠে পুনঃ দীপ্ত হাহাকার, 
ফিরে এস “দেবীরাণী”, অন্নপূণ মাতঃ দুর কর বৃভুক্ষা সবার । 

চৌদিকে নেহারি আঙ্জি ধম্মের লাঞ্ছনা! কি তীব্র ভীষণ, 
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মন্দিরের উচ্চশীর্ম হায়! অবহেলে করিতেছে ধরণী চম্বন, 

দেবী ভূমি ভূল নাহ নিত্য পুজা তব-_কি কৃচ্ছ, সাধন অনুসরি। 

গড়িয়া তুলিলে সর্ববদেহ মন ক্রেমে, আজি ধন্য সে কাহিনী স্মবি। 

এস ফার দেখে যাও দেবতারে ভগ্নগহে রাখিয়া তেখায়, 

বিলাস বিভ্রণ স্বপ্ত মদগনবী নর কিরূপে যে সখ নিদ্রা যায়, 

আত্মন্খতৃপ্ত নর কভু নাহি বুঝে দেবতা ভুলিয়া, 

নিশ্চিত ধ্বংসের পথে হায় সহশিশ চলেছে ছুটিযা। 

যখনি ধর্মের গ্লানি--তখনি যে তব অভ্যুদয়। 

এস দেব, এস পুনঃ, চিত্ত মোর করহে নিয় । 

তোমার লাঞ্চন। হেরি এ হৃদয় উঠ্ভিছে জ্বলিয়া, 

ধর্দাক রক্ষিতে হেগা, এসো ওগো কে বেধে হিরা! 

“দেবী” তুমি এস পুনঃ সঙ্গে লয়ে তব গুরুদেব। জ্ঞানের আধার; 

স্তম্ভিত চকিত বিশ্ব উঠক জাগিয়া শুনিয়া ভুঙ্কার ! 

আজি বিশ্বেডাকি কহি, শুন ুন যে থাক যেথায়, 

ত্যাগ ধর্ম বিন কভু মুক্তির নাহিক উপায়। 

নারব বীণার ক স্থবধ চৌদিক-দুর হল বিক্ষোিত মন, 

অতীত কল্পন| রাজ্য উত্তরি সহস! হেরিনু কি জাগ্রত ম্বপন। 

এই যে নেহারি নিত্য সম্মুখে আম'র দীন ছুরবল, 

হাজার হাজার প্রজা, ভীরু সচকিত, এরা কি গড়িল সৈম্যাদল ! 

নাতিদীর্ঘ বংশদণ্ড করিয়া সম্বল এরা কি করিল মহারণ, 

শিক্ষিত সৈন্যের লাথে ! কে বলিবে, এ ত নহে অলীক ম্বপন। 

হোক সে অলীক প্প! হোক্ শুধু জাল কল্পনার, 

সে স্বপ্ন কল্পনা ল'য়ে দিব আমি অকুলে সাতার ! 

রঙ্গপুর নহে--এ ত ভগদত্ত রঙ্গনিকেতন, 

হেথায় লভিল! জন্ম জ্ঞান গুরু পণ্ডিত স্থজন, 

মোগল পাঠান হেথা পরস্পর প্রাধান্য লাগিয়া, 
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অতীতে যুঝিল রণে মহ1 শৌর্য্য বীষ্্য গুকাশিয়া। 
এই পথে জয় লিপ্ল, ু দর্ষ অরাতি বঙ্গোত্তর রাজ্য আক্রমিল, 

শত প্রভুভক্ত প্রজা রাজার কারণে রণাঙ্গনে প্রাণ সপি দিল- 

হেগা রাজ নীলধবজ কামতাপুরের মধিপতি, 

সম্মুখ সমরে শত অরাতির করিল ছুর্গতি। 

হেথা রাজ। ভনচন্দ্ৰ মন্ত্রী তার গবচন্দ্র নাম, 

রাজশুক্তে বসি নিত্য করয়ে বিচার আস্কুত বিধান। 

হেথা রাণী সত্যবতী, ধাম শ্রেণী পণিত্র নিলয়, 

যাহার পবিত্র গাথ স্বদেশে সবিলোকে কষ । 

হেথা রাজ গোপাচন্দ্র মযনীমতী জননী যাহার, 

অসাধ্য সাধন করি লভিলেন স্বযশ অপার, 

হেথায় মজনু সাহ, হেথায় বিরাট উত্তর গোগ্রহ বিদ্যমান, 

ফকির জালাল হেথা করিলেন অশেষ কল্যাণ । 

সম্মুখে উন্মুক্ত মম প্র+ঠির আক্ষয় ভাগডার, 
উদ্ধে এ নীলাকাশে পক্ষীকৃল দিতেছে সাতার, 

জলজ শৈবাল গুলা পরিপূর্ণ সরিৎ নেহার, 
ভীম অজগর সম পূরপাশ্ব দিয়া বহে অনিবার | 
শ্টাম শস্য পরিপূর্ণ দিগন্ত বিস্তারি প্রান্তরের মাঝে, 
অতীতের সাক্ষী তুমি ওগো রাজপুবী জ্াড়াইয়। অপরূপ সাঞজ্জে। 
দুরে কাল রেখা সম পল্লীভূমি বেন্টন করিয়া, 
ধানমগ্র খষি সম শালশ্রেণী মাছে দাড়াইয়া। 

গুবাঁক পনণ আম বৃক্ষরাজি পূরিত উদ্যান, 

মানবে তুষিছে নিত্য স্তরস স্ুস্বাদ ফল করি দান। 
হেরিতে হেরিতে চিত্র অকস্মাৎ হইল বিকল 

বওমান ভূত আর ভবিষ্য ভুলি ফেলি নেত্র জল । 

মোহমুগ্ধ হে মানব, মদগর্বব ত্যজ অকারণ, 

বিক্রম বিভব শৌধ্য সব বৃথা অলীক স্বপন 
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এ জগতে সত্য সুধু ধর্ম আর চরিত্র বিমল, 
তে মানৰ এ উভয়ে করি লও পথের সম্থল। 

কৌমুদী সম্পাতোজ্জল] রজনীতে হেন একক বসিয়া, 

ভাবিলাম কত কথা শত সখ দ্বুখ পাশরিয়া, 

দেখিতে দেখিতে নিশা হঈল গভীর, শিবাকুল বিঘোধিল যবে, 
 ইদ্বিমীম রজনা শেস, কিরিলাম ধীরে আপনার গৃহ পানে তবে। 

শীকেশবগগাল নন 

সাঠিহারতু। বিদ্যাবনোদ । 

* দেবী চৌধুর।ণীর সাহত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বামনভাঙ্গা দর্শনে লিখিত। 

রুগপর সংহিতা পারষদের ত্রয়ো।স্ংশৎ বাধিক মাঁধবেশনে 

বাম শডবাঘিকী স্মৃতি উৎমব উপলঙ্ষে 

শ্রদ্ধা নিবেদন । 
হনে 

[এিবের দ্বারাদেশ উম করিয়া। 

দেখ হে বঙ্িণচন্দ গরম 1াত 

রঙ্গপ্ার কত জন মিলেছে গামিয়া, 

তোমার শ্বুতির প্রতি শঙ্কা নাবেদিতে। 

ঘনিও ছোড়েছ দেব দেহ বিনশ্বর। 

সকালের প্রাণে সাছ হইয়ে আমর | 

লিখিয়াচ কত গ্রন্থ করিয়ে যতন, 

দেশাত্ববোধক কত বীরত্ব কাহিনী; 

দেবা চৌধুরাণী-কীৰ্কি করিলে বর্ণন, 

রঙ্গপুর-বারাঙ্গনা সতী তেজস্থিনা | 

৭.১ 
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ভ্ষ্টের দমনকারী ভবানী পাঠক) 

নিভীক সাহসী বীর শিষ্টের পালক । 

দেখাইলে বী«মুন্তি সীতারাম রায়, 

আায়েষার শ্বার্থশুন্য ব্মাতআনিবেদন; 
মর ও সুধ্যমুখা ছুঃথে ভেসে যায়, 

রোহণীরে পাপ পঙ্কে করিলে মগন। 

কষ চরিত্র দেব বণনা কিরে) 

প্রাণের নন্দেহ যত দিলে ঘুচাইয়ে। 

নিরমিনা মৃণালিনী কপালকু গুল, 
উতযের ভালে শত দুঃখ দেনা দিয়া; 

গড়িলা আনন্দমঠে কলাাণী অবলা-_ 

সতা সাধবা, সহিষুবত। পতিভক্তি নিয়া। 

ইন্দিরা বিচিত্রময়ী রহ(স্যর ছবি; 

নিপুণ তুলিতে তারে আকিলে হে কবি। 

স্বজণ| শস্য-শ্য।মলা সফল এ দেশ, 

মলয়জ সমারণ স্থশীতল করে; 

কে সাজাবে তোমা বিনা দিয়ে নববেশ, 

কার হেন কাদে প্রাণ দেশের তরে ? 

ভারত মোহের শোতে যেতেছিল ভা'স; 

তুমি তারে দেশ-প্রেমে ফিরালে সন্নাসি। 

সপ্তকৌটি কচ মিলি কল কলসম্বরে, 
মায়ের বন্দনা গাহে শুনিলে ভে কাণে; 

দ্বিপপত কোটি করে করবাল ধরে? 

'আনন্দে আরত্তি করে সকল সন্তানে। 

দেখাইলে জন্মভূমি নহে তো অবলা; 
বহুবল ধারিণী ম] গৌরব “জ্জ্বল1। 
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মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর মধ বিদ্বারিয়া। 

কি অপূর্বব শক্তি-মৃধ! ঢেলে দিলে প্রাণে; 

হইয়ে একতাবদ্ধ উঠিল জাগিয়া, 

ঘুচাতে দেশের শতদৈন্য সযহনে। 
. ধনা তব পিতামাতা--ধন্য তব দেশ) 

তব সম পুজ ধাঁর--কি তাদের ক্লেশ? 

'আমরাও ধনা আরজ-_উচ্চ মুখে বলি, 
হীরেন্্রনাথের সনে মিলিয়ে সকলে-- 

তোমার স্মৃতির প্রতি দিয়ে অদ্ধাগ্লি, 

আশীর্বাদ কর--সবে থাকুক কুশলে। 

শিত্য নব বেশে দেশে হ'য়ে আবির্ভাব; 

দুখিনী এ ভারতের ঘুচাও সন্তাপ। 

নিবারণ চন্দ্র চক্রবন্তী। 

বিদায় মঙ্গত। 
কণা--প্ীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরা |... স্থর_ছাঁয়ানট 

মতী তার[দেবী সরস্বতী । 

কটি ক 9 €া ৪. 

যত বিদায়ের বেলা আসে 

কে যেন ততই নিবিড় করিয়। 

বাধে ভালোবাসা পাশে ॥ 

আলো অধারের ছায়ার সোগানে, 

পাওনাদেনার এই অভিযানে, 

বাবধান আসি টানে যবনিকা 
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উদাস কোমল হাসে--. 

লত লহ লহ বিদায় অর্থা 

করুণায় ভাল বেসে ॥ 

চৈত্র ৫1 ১৩৪৪ বঙ্গান্ড 

শনিবার। 

(৪ শা 

স্রক্রজ্ঞুন্ল চাক্ছিত্য পল্লিম্মক কেল্ভ্োক্িহ সপ. ল্াজ্দিক্ 
অন্ফিন্ষেস্পন্ব ও অক্ষম শশভ্ভললালিক্ী £ 

স্মান রঙ্গসুর "রূপালী” গৃহ | 

ূ সময় দিব] ৩ ঘটিকা । 
তারিখ চৈত্র ৫।১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ( মার্চ ১৯১৯৩৮ শনিবার ) 

টানি 

উপস্থিত 

হরীযুক্ত রাজা গোপাল লাল বায় বাহার (তাঞজহাট ) 

১। ডাঃ ডি, এন, মল্িক, ডি, এস্, সি প্রিন্নিপাল 

| কারমাইকেল কাজ, রঙ্গপুর | 

২। শীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্োপাধ্যায় বাহাদুর । 

». রায় যোগেন্সচন্দ্র চটেপাধায় বাহাহুর। 
81 , মন্মথনাথ চট্টোপাধায় বি, এল। 

৫1 মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায়। 

৬। ১ ভধ্যাপক স্থধাংশুমৌহন সেন, এম, এ, পি, এইচ, ডি। 

ণ| ১ সুরেশচন্দ্র চক্রবন্তী এম, এ। 

৮। বিমলাচরণ ভট্রাচাধ্া এম, এ। 

৯। ৯ জগদীশচন্দ্র দাস এম, এ। 

১৯1 ৮ অমুলাধন মুখোপাধ্যায় এম, এ। 

৩। 



১১। যুক্ত যোশেচন্দ্র লাহিড়ী এল, এম, এস। 

১২। এ. হেমচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি. এল। 

১৩1. ,, স্ুধীরচন্্র গু, স্টপারিনটেনচেন্ট টেক্নিক্যাল স্কুল 

১৪। » রা রাধারমণ মজুমদার বাহাদুর । 

১৫1  , দীননাগ বাগছি বিঃ এল। 

১৬। এ আপ্যাপক সাঁতকড়ি মিত্র এম. এ। 

উল. ,. পঞ্চানন ঘোম এম, এ। 

১৮: রি এ. গোপালচন্দর রায় এম, এস, সি। 

১৯। ্ এ. বসম্ুবমার দিংভ এম, এ ॥ 

২1 ৯ , কিশোরীমোহন শীল এম) এ. 

২১। দানতারন লাহিড়ী এম, এ । 

২২।  , সুপারিন্টেনডেন্ট নশ্াল স্কুল। 

২৩ এ বিধুরগুন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, গা।ডতোকে । 

২৪1, গ্রমথনাথ বাঁধ বি, এল । 

২৫। .. গ্রকুলচন্দ ঘউক এম এ, বি, এল । 

২৬। এ হেরম্বনাথ এঙ্গোপাধযার এম) এ, লি, এল । 

২৭। ১, মৌক্ষরাচণণ ভৌমিক এম, এ, বি, এল । 

২৮ ১ চণ্ডিচরণ রায় (চীধুরী বি, এল | 

২৯। এ ম্থধেননমৌহন বোধ বি, এল। 

৩০ । (জতেল্দনাথ সেন এম, এ, বি, এল 

৩১। এ এগেন্মনাথ দাশ 9 পি, এল । 

ও২। এ নারেন্দ্রনাথ সেন পি, এল । 

৩5। এ. গ্রানোধচন্্র বিশ্বাস) বি, এল । 

৪ | ৪ ভূপেন্দনাথ পভ [লি '£ণা। 

৩৫। এ অআতুলচন্দ্র রায় বি, এল। 

৩৬। ১, সত্তীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, মোক্তার । 

৩৭1 ,, প্রবোধনাথ মৈত্র বি, এল। 

৪৮। ১ ভূপেন্দরচ্্র রায় চৌধুরী ক এল। 

৪৬ শাহি 
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১
 

৩১৯। গ্যুক্ত এপিস্টেপ্ট স্পাবিনটেনডেপ্ট নর্্মীল স্কুল। 

8০1. ১» গিরান্দনাথ রায়, শিক্ষক তাগহাট স্কুল। 

৭১. ভারিণামোওন চক্রসন্তী বি, এল । 

৭১ . পণ্ডিত নিবারণটন্দ চরুবন্জী | 

এ১। . , কৈলাসচন্দ বন্দোপাধ্যায় । 

এ । » 'পমপ মুনাডেফ।| 

4? » দ্বিচায় মাস 

এ৬| এ মোলভা আববাছ মালী, সাচিজ্যরত্র 

সেঞুটারী, ডিও টিচাঁয' গ্যাসোসিয়েসন কঙ্গপর | 

এণ।. , আপাপিনাটনডেপ্ট উলিপুর কাশিগবাঞজার স্টেট। 
নি শঙ্গাতণ দাশঞ্চপু,। সার্ভে ক্পারিনাটনত্প্ট। 

এ৯ | . , খ|গালচন্দ্র চঞেবলী, ছিগ্লিক্ট ও সেশন জজ 

71০ । । .চধাঁশেক্নাথ সেন নি, এল । 

৫১। ». নলিনামোহন বন শিক্ষক | 

(২ । , নিম।ইট।দ হাথাপাদা।য, মাহিগঞ্জ, মানেজার শনিবাডা। 

৫5 । ». ডাকি বণ শশিশ্খর বাগছি। 

181 ,. ভবিপপ পন্দোপাধায় এম এ, বি, এল | 

?% | ». পণ৮ চৌধুবা, বি, এল | 

৫৬। ১. শেশাবণাল এয, বিদ্যাপিনে]দ সাঠিভাবর | 

৫৭ । , বুধচরণ সবকাক, বি. এল | 

৫৮ | প[ত* ৬নর&ণ ভর্কতীথ | 

?1১। » আঁননল।ল মুখোপাধায়, সহকারী সম্পাদক 

বঙ্গীয় মিতা পরিষদ কা্ণিকতা। 

, ভারেন্দনাথ দত, এম এ, বি এল, পি, আর, এস. বেদান্তরত্র। 

৬১। « মণীন্দচন্্র সিংহ এম, এ, বি, এল, সবজজ। 

৬২। , এণিত অক্দাচরণ বিদ্যালঙ্কার। 
৬৩।  » স্ধীরচন্দ চৌধুরী স্কাউট মাম্টার, মাহিগণ্ড। 
৬৪ । » স্শীলগোপাল গোস্বামী শিক্ষক মাহিগঞ্ড | 



২য় সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল) বাঁধিকি অধিবেশনের কাধ্যাবিবরণ ৭৭ 

৮ 

7 ররারোহরারারররররররাররারাওরারারচরাহারাারারাহাররাররারররারর
ারারাররইিররাাররারচনামানাারারাজজা্-.. পি 

পূণ্চন্দ্র সরকার বি, এল । 

শরযুক্ত প্রনোধনাথ মুখোপাধ্যায়, ওভারশিয়ার 
রঙ্গপূর মিউনিসিপ্যালিটী | 

ননীগোপাল ঢ্োপাধ্যায়, বি, এল । 

জীযুক্তা মিসেস মালিক কীরমাইকেল কলেজ । 

৯১ 

১ 

? 

9 

স্ববুমারী বন মাভিগ। 

1 * কুমারী তাঁরা দেব। । 

নীলিমা বন! 

নালিমা রায়। 

মিনুরাণী শাল। 

মিসেস (দবেন্দনাথ মাল্লুক । 

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, পরিধদ কম্মুচারা । 

শ্রীমান হরিনারায়ণ ঢ10। ছি । 

১ 

০৫ 

59 

৮০ 

25 

55 

কমলাকান্ত ০টপাধায় । 

বিজেন্দ্রনাণ মুখাপাধায়। 

মৌরেন্দ কুমার রা চৌধুরা । 

শীহলকুনার রায় চৌধুরা | 

নিহাবৃমার রায় চোধুরা। 

দুর্গাপদ রক্ষিত 

পুণব্কমা মুখাপাধ্াার | 

নরেন্দশের ঞ&হ। 

সনোরগ্রন দস, জমিদার মাঠিগ্। 

অন্বিকাচরণ সিংহ | 

দ্বারকানাথ [সিংহ। 

গণশচন্ত্র চরুবহা | 

রমেশচন্দ্র দাস বি। এল । 

ম্বধারকুমার দু । 

ধীরেন্্নাথ দু । 



৭৮ রঙ্গপুর-স।হিত্য-পরিষত পত্রিকা (২৭ ত1% 
০ পা রররগারররএহএর

রনহ্থজ- 

৯২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্জ্র রায় ফটোগ্রাফার । 

৯1 ». বিনয়ভূষণ ভটাচার্ধ্য । 

৯৪  » নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী 
৯৫! ১ জীতেন্দ্রনাথ দেৰ। 

৯৬1. ১ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী নি এল | 

৯৭। » বলধর বশ্মুন বি, এপ । 

৯৮। ১ ধীরেন্দ্রনাগ চকুবন্তী বি, এল 1 

৯৯ » প্রাণোপচন্দ মভুমদার এম, "৪, বিঃ এল | 

১০১। » প্রেন্দচন্্র বাঘ চৌধুরা, পন্মঠঘপ, “ঙ্গপুব পাঠিতা পরিষদ ) 

১:১। এ প্র্কাশচন্দ্র টোবুরা। দত সম্পাদক বঙ্গপুর সাঠিত্য পরিষদ । 

১০২। » যতাশচন্দ্র বন্দোপাধায় বি, এ । 

১৬৩.। ». লগেন্দনাথ দাস। 

১০৭ি | » সাম্থামক্ুমার রক্ষিত । 

১০৫। » পিঠ মোগেম্দনাধ বিদাড়ষণ। 

ইহা ব্তীত প্রায় দুই শতাধিক ভ্িধিবুন্দ ও দেড়শগাধিক ছাত্র 

লমায় উপপ্হত ছিল। ্ 

এ (চর শবার রঙ্গপুর রাপাল গৃহে কলিকাতার বঙ্গীয় সা! 
পরিযদের মশাপরতি শযুক্ হারেন্্নাথ দহ এম. এ, বি, এল, পি, কাব এস 

বদান্তরত্র মৃহাদধের সভাপতিষে সাহিতা পরিষদের ওয়োক্সিংশৎ বাষিক 

আঅঠিবেশন ও বহ্কিম শতবাধিকা শ্মতি উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। পুবের এই 
ভমুটানটির অধিবেশন রঞগগপুর টাঈনহল গৃঠে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্টু 

টাউনহল অধ্যক্ষ মথাঁদময়ে হন্টি এই মন্ুগানের অধিবেশনের জনা ন্যবহ'র 

করিতে না দেওয়ায় রায় শযুন্ত যোগেন্দরন্থ চট্টোপাধায় বাহারের প্রচেষ্টায় 

সাহিত্য পরিষদের শনুষ্ঠান রূপালি বাযোক্কোপ গুছে অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রান্ডক্ত রাষ বাহাদুব মহোনয় এই গৃঠটী বাবহরর জন্য না দিলে পরিষদ বিপদ- 

গ্রস্ত হঠঠেন সন্দেহ নাই। 

দিব। ২1১ ঘটিকার সনয় রঙ্গপুর পাহিতা পরিষদের সভাপতি রাজা শধুক্ত 

গোপাললাল রায় ব'হাঠুর মহোদয় সহ আণুন্ত সম্ভাপতি মহোদয় পরিষদ গৃহ 



২য় সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল) বাঁধিক অধিবেশনের কাঁধাবিবরণ ৭৯ 

আগমন করেন। তথায় পরিষদের সম্পাদক হ্ীষুক্ত স্থরেন্দন্দ্ররায় চৌধুরী 
মহোদয় পরিষদের সদস্যগণের সহিত ত্রাহার পরিচয় করাইয়া দেন। আনন্তর 
সভাপতি মণোদয় পরিষদ গৃহ পু'থিশালা, চিরশালা, লাঃব্রেরী মুত্তি « মুদ্রা 
প্রস্তর ও ইষ্টকলিপি ইন্যাদি পৃন্থানুপুঙ্থবূপে পরিদর্শন করেন । ভীযুক্ত 
প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় মুর্তি ও প্রস্তর লিপি ও পুথি ইত্যাদির পরিচয় 
প্রদান করিলে তিনি বুজন যে, অনেক পরিষদেই এরূপ সংগ্রহ বিরল । ইহ] 
জ)ডঃয ইতিহাস তৈয়াবের যথেষ্ঠ উপাদান প্রদন করি:ব। অনন্তর তিনি 
রূপালী গুভে গমন করেন । 

দিবা ৩ট1 ১৫ মিনিটে সভার কার্য আর্ত হর। সভারস্তে রঙ্গপুরের 
স্কাউট মাষ্টার শ্রুযুক্ত শ্রধীর চন্দ চৌধুরী মহোদয় অতি স্থকণ্টে রঙ্গপুরের 
উদ্দীয়মান কৰি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ চৌধুরী মহাশয় রচিত “আহ্বান* সঙ্গীত গান 
করন । অনন্তর অভ্যর্থন] সমিঠর সভাপতি রাজা গোপাপলাল রায় বাহার 
হাহার সম্ভাষণ পাান্তে হ্রাযুক্ত ভীরেন্দ্লাথ দন্ত বেদাস্তরত্ব মহোদয়কে 
সভাপতিত্বে বরণ প্রস্তাৰ করেন। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঢটোপাধ্যায় 

ব।হাহুর উক্ত প্রস্তাব সমথন করেন ও রায় ধুর ঘোগেন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় 
বাহাতুর দ্বার! উত। সমখিত হন্স। শনস্তর শ্রীমান প্রণনকুমার মুখোপাধায় ও আমান 

নিন্ধাকুমার রায় চৌধুরা সভাপতি মহ্বোদয়ুক মাল্য পরাইয়া দেয় । অনন্তর 
ঙ্গপুব কারমাইকেল কলেজের সংক্ষততর অধ্যাপক গ্রযুক্ত বিমলাচরণ ভট্টাচাখ। 

এম এ মহোদয়ের “শ্বাগত নন্ভীষণমত কলিহঠাটি ইমুক্ত প্রকাশ বাবুকে পাঠ 

করিতে শনুরোধ করেন। অযু প্রকাশ বাবু উদান্ড কণেট তাহা পাঠ করিলে 
পরিষদের সম্পাদক এযুক্ত শুবেন্দ্রচন্দ রায় চৌধুরী মন্থোদয় পিল্ছলিখিত শোক 

প্রকাশ করেন। 

স্বগীয় বিজ্ঞানাচাধ্য জগদশচন্দ্র বন, অন্নদাচরণ ভর্কটড়ামনি € হিন্দু বিশ্ব 

বিদা'লয়ের বেদান্তের অধ্যাপক ) কপরাজেয় কথাশিল্পী শরচ্চন্দ্র চট্োপাধ্যায 
অধ্যক্ষ হেরম্বচন্ত্র মৈত্র, রঙ্গপুর কাকিনার কবি শেখ ফঞ্জলল করিম, পরিধদের 
সদস্য প্িত ললিতনোহন গোদামী কাব্যশ্'করণতীথ, পুঝাণতীর্থ, মাহিগঞ্জ 

রঙগপুর, সাংগাদিক সৃকেশতন্দ্র সরকার, ব্পিনচন্দ্র রায় এম, বি, এল, 
সাহিতাশান্মী মেমনপি'হের খ্যাঙনামা সাহিতিক | আনস্কর সম্পাদক মহাশ্য 



৮০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রক! (২৭ তা? 

লু ল শি ল শী শা শশা শশা ক্্ীীই 

াজ'র ঠিগিত কয়েক বশুসরের কার্ধা বিবরণ পাঠ করেন। তশুপর শ্ীযুক্ত 

মন্মণনাগ বন্দোপাধায় মহাশয কষেকশানি সহানুভূতি সুঃক পত্র পাঠ করেন। 

১। আদুক্ মনা দরচন্দ্র রায় চৌধুরা, জমিদার কুণ্চা রঙগপুর । 

২, নগেন্দ্রনাগ বন প্রাচাবিদ্যামহার্ণপ। ৮ নং বিশ্বকোষলেন 

বাগবাজার কলিকাতা । 

৩। ১ হ্রেশচন্দ্র দাশ 5%, বগুড়া । 

( পরে 

81 বাঙ্গ ক্রিংক্টাবানাথ রায় চৌপুবী দুনলহাটা ।( টেলিগ্রাম) । 

অনন্ত পরিষণ সম্পাদক মাহাদম নবনির্বাচিত শি্ললিখিত কাধ্য নির্র্।হূক 

মমি তর সদ৭)1.ণর নাম ঘোনণা করেন | এ 

ভ-্ল 1 ললাভি ভু ল্াহ্য্য-ল্িল্শললাহুল সম্সিক্তি £ 

১।  এযুপ্ রাগ! গোপাল পাল রায় বাহাহর, সঙাপতি। 
হ। , রায় শরচ্চন্দ ১টোপাধ্ায় বাহাত্র, সহ সভাপতি। 

৩ । » রায় যোগেন্দ্ নাখ চগোপাধায বীহীাতুব ৬ 

81 ৮ গায় গুতৃ য় রায় চেধুরী বাহাছুর রঃ 

৫। » পিত ভবানী প্রসম্ম লাহিড়ী জংঞদার 

[পা প্যাবরণতাথ। টু 

৬, শ্বরেন্টচন্দ্র রারহটীপুণা জগিদার 
€ 

ধপ্মডযণ সম্পাদক । 

৭ এ. পাশ আন্নদাচতণ পিদালঙ্গার ১52 সম্পাদক । 

৮। « প্রকাশচন্দর চৌধুরী কবিশেথর ্ 

৯7 , পুণচগ্দ্র সরকার বি, এল রঃ 

১০।  *» হেমচন্ত্র ঢক্রবপ্তা নিদ্যাবিসোদ রর 

১১।  , কেশবলাল বহু 

সাহিত্যরত্ব, বিদ্যাবিনোদ পত্রিকাধ্যক্ষ । 

১২। পণ্ডিত তবরগ্জন তক তীর্থ পু খিশালাধ্যক্ষ। 

নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী চিত্রশালাধাক্ষ | 



২য় সংখ্য! ১৩৪৬ সাল বাধিক অধিবেশনের কাম্য বিবরণ ৮১ 

১৪। শ্রযুক্ত নিবারণচন্রে বক্রবত্ত। গরস্থা ধ্ক্ষ। 

১৫। ১ দীননাথ বগা দি এল, আয় ব্যয় পরাক্ষক। 

১৬। ১ ডাঃ ডি, এন মল্লিক, অধ্যক্ষ কারমাইকেল কলেজ । 

১৭। ৮ রায় বসন্তকুমারঠভৌমিক বাহাছুর। 
১৮। ৯ সত্যেক্্মোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপা। 
১৯। ৯ আশুতোষ লাহিডী বি,সি, ই। 
২০1, মন্মথনাথ বন্দোপাধায়।, 
২১। . ». মথুরানাথ দে মোক্তার | 

২২। ৮ হেরম্বনাথ গঙ্গেপাধ্যায এ১৫এ, বি, এল । 

১৪ - ১, অক্ষয়কুম(র সেন বি, এল। 

২৪। : ১, সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মোল্তশর। 

২৫৮ ২২. কালিদান চট্রোপাধায়। 
মির 

» কৃষণচরণ সরকার জমিদাণ, কাণিগ্রাম মলির । ২৬1 ৬ 

২৭1 % কুষটরণ সরকার বি, এল নট 

২৮ | ৬ পারদানাণ এ] বি, এল বগুডা : 

২৯। , শ্রশীলগোপাল গোস্বামী, ম্বাহিগঞ্জ | 

৩০ । মৌলভী জ্রামাল উদ্দিন চৌধুরী । 

উল্লিখিত নবনির্বাচিত কাধা নির্বাহক সমিতির নাম ঘামিত হইলে রঙ্গপুরের 

কবি ও সাহিত্যিক স্বগীয় রবীন্দ্রনাথ মৈড্রের ্যতিরঙ্ষা সমিতির সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্জর চৌধুরী মহাশয়ের প্রচে্ঠায় ও কবির স্মৃতিকে শক্ষুণ 

রাথিবার প্রয়াসে উক্ত প্রবান্দ্র মৈত্র স্মৃতি সমিতি”? কর্তৃক কবি রচিত কষেবটি 

কবিতা আবৃত্তি হয় ও উক্ত সমিতি আবুক্তি কারক প্াচাককে রণান্তর মৈত্র স্মৃতি 

পদক গুদান করেন। 

আন্লত্তি 

আবৃত্তি কারক-_ কবিতার নাম। 

১। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরা শিবতাগুন | 

২। ইমান হরিনরায়ণ চাটাজ্জি ত্রঙ্গণ। 



৮২ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষণ পত্রিকা ২০. ভাগ) 

...০ পপ 

৩। শ্রযুক্ত দুর্গাপদ রক্ষিত কঙ্কাল মঙ্গল। 

৪1 ১, কুমারা নীলিমা বন্থ পতিত মঙ্গল। 

৫। উ/মান দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কঙ্কাল মঙ্গল। 

আবুণ্তি সন্দে শ্যুক্ত সভাপতি মহাশয় বঙ্গভাষায় উত্থান পত্তন সম্বন্ধে বলেন_- 

ত।যার ণান্দ আগ্ুরিত, পল্লবিত, বিটপিত, পুষ্পিত ফলিত হইয়া ক্রমবিকাশ লাভ 

কৰিয়। সৌর বিকারৰ করে। বর্তমানে এই পরিষদের সৌরভ বিকীরণের 

তা৭স্থা। রি 

৬ৎপর বর্ষিমচন্দ্র শত বাধিকী শ্ৰৃতি উত্ন আরম্ত হয়। * প্রারস্তে শ্রীযুক্ত 
মন্মথ নীম চটোপাধ্যায় বি, এল মাহোদয়ের প্রচেষ্টায় “রূপালী” উকি হাউস 

কর্কক “লাউডস্পাকারে” বন্দেমাতরম” সঙ্গীত গীত হয়। সঙ্গীতর আরম্ত 

হইতে শেষ পর্ন্ত মকালে দগ্ডায়মান থাকিয়া সঙ্গীতকে সম্মান প্রদর্শন করেন। 

অঠঃপর আমান কমলাকান্ত চট্রোপাধাঁয় বঙ্ষিমচন্দ্রের 'সীতারাম হইতে 

“লাল গিরি” আাবৃত্থি করে ও পঞ্চিত নিবারণ চন্দ চক্রবন্টী মগাশয় “বক্ষিম 

আন্ধীনিবেদন” শাক একটি সআরচিত কৰিঠা পাঠ করেন। তাঃপর কুমারা 

নীলিমা বায় ৭ কমারী মিনু রাণা শাল উভয়ে সুন্দর সেতার বাদ।দার' সকলকে 

আপ্যায়িত কার আনম্তর কারমাইকেল কলের অধাপক আষুক্ত শ্বরেশ 

চ্দ চক্রনণী এম, এ (ডবল ), শ্রীযুক্ত সুধাংশ্টমোহন সেন গুপ্ত এম, এ, পি, 

এইচ, ডিও শযুক্ত অমুলাপন মুখোপাধ্যায় এম, এ পি, আর, এস মহোদয়গণ 
বাঙ্ষমচন্দ্র সন্থান্ধ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি কারন এ/ং শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্ধু 

পাঠিশহ্যভূষণ নিদ্যাবিনোদ মভোদয় 'দেবী” শীর্ষক শরচিত এফটী কিতা পাঠ 

করেন। অতঃপর আমান দেবপ্রলাদ বন্থ প্রাচা নৃষ্টের অঙ্ীভূত “বেদেনৃত্য” 

এর অঙ্গতঙ্গীমায় তাহার বিষয়বস্্ মুর্ধ্য করিয়া গতি অভি:ব নৃতাকলার 

অভিনয়ে সকলকে আপা!য়ত করে । অনন্তর বঙ্কিমচন্ত্রের স্মৃতি রক্ষাথ একটা 
কমিটী গঠনের জগ্যা পর্ষদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রন্্র রায় চৌধুরী মহাশয় 

এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। 

সর্বসম্মতিক্রমে তাজহাটের রাজ বাহাদুর, রায় বাহাছুরত্রয়, কলেজের 

অধ্যাপকগণ ও অধ্যক্ষ এবং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের কার্য নির্ববাহক 

সমিভ্তির সদসাগণকে লইয়া একটা বঙ্কিম প্মৃতিরক্ষা সমিতি গশ্িত হয়। 



হয় সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল ) 
শি 

বাধিক অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ ৮৩ 

যুক্ত ডাঃ ডি, এন মল্লিক মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ববসম্মতি রুমে পরিষদের 

সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত বঙ্ক প্মৃতি 

রক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। 

সমর্থন করেন । 

অনন্তর সভাপতি মহোদয় নিন্রলিখিত স্ধাবুন্দকে পরিষদের “মানপঞ্র" 

ও পরবীন্দ মৈত্র স্মতি পদক” প্রদান করেন। 

১। 

তে 

৪। 

৫ | 

৬। 

৭ | 

১। 

| 

নাম-_ (বিষয়-_ 

শ্রীযুক্ত সুশিলগোপাল 
গোশ্গামী শিক্ষক মাহিগঞ্জ সাহিঠ্য রচন। 

্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ভট্াচাধ্য 

নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর সঙ্গীত 

শ্রীযুক্ত সুখ।রচণ্দর চৌধুরা 

স্কাউট মাম্টার মাহিগণ্জ, রঙ্গপুর. সঙ্গাত 

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরা 

মাহাগঞ্জ, রঙ্গপুর কাণ্যরচনা 

কুমারী তারা দেণা 

(9১ গিরিক্স কুমার রায় 

কামালকাছন্ন, রগগপুর সাহিত্য রচনা 

কুমারা কণক নলিনা বস্তু দে র 

১৬৪ নং মানিকতল মেইন রোড সাঠিত্য রচনা 

কপিকাতা 0/০ জাতেন্্নাথ দে 

কুমারী স্মৃতি বসু, 
01০ €জ্য।তিশচন্দ্র বন, বি, এল কুড়িগ্রাম সাহিগ্য রচনা 

পকক্ষ,আন্লর্ভি জত্য ] 

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী-_ 
শ্রীমান হরিনারায়ণ চাট।্িজি-_ 

৩। কুমারী নিলীমা বন্থ-_ 

ঘভাপঠি মহোদয় উক্ত পস্তা 

উপাপা-- 

সাহিতারত | 

ভারতা 

বিশেষ পদক । 

১ম পদক। 

হয় পদক। 



৮৪ রঙ্গুপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা! ২০শ ভাগ 

ন। হামান ভ্র্গাপদ রক্ষিত ৩য় পদক। 

৫1 আমান কমলা ৭ চটোপাধ্য।য-- পদক । 

0০নজ্চাশ্ল সবাক) আশ £ 

১। কুমারী নিশীমা বব ১ম পদক । 

১। ». মিনুরাণী শীল- ২য় পদক। 

ইহ] ব্যশীত বঙ্গিগচান্দের কবিতা আবৃত্তির জন্য পরিষদপহকারী সম্পাদক যুক্ত 

প্রকাশচন্দ্র চৌধুরা স্হাশয় একটি পদক ঘোষণা করেন ও আবুন্ির জন্য পণ্ডিত 

তবরগ্ন তর্কভীথ মঞোদয় একটি পদক ঘোষণা কবেন। প্রাচ্য নুত্যের জন্য 

একটি উপাধা ঘোষিত হয়। পরে ইভ| প্রদ হষ্টবে। আনন রায় শ্রীযুক্ত 

যোগেন্দ্রনাথ চ(টাপাপায় বাহার সভাপতি ও সমাগত সাহিন্তিকবর্গকে ধনাবাদ 

জাপন কবেন। সন্ধা ৬০ থটিকার কুমাথা হারাদের কর্তৃক বিদায় সঙ্গীচ 
গীত হলে, সঙ্গাপতি মঠোদয় সঙ্গীতের জগ শাহকে একটি পদক প্রদান 

করেন ও সভার কর্্য শেষহয়। সভায় অন্ুমানিক ৮ শতাধিক সুধীব্গ 

ও চাত্রগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোন পাপা কোননপ বিশৃঙ্খল? পরিদৃণ্ 

হয়নাই। ছ্ারগ্ণ প্রথণপণে সভাকে সার্থক করিবার প্রয়াস পাঈয়া ছিলেন। 

সভা শেমে কলিকাচা হইতে আগত শ্রধাব্গ পরিষদ কার্ধা নির্মবাহক 

সমিতির সদস্যণগ ও স্ব্েচ্ছাসেবকগণকে “রূপালাগ্টকী হাউসের কর্তৃপক্ষগণ 

“দি” ছবি দেখার জনা নিমন্ত্রণ দ্বার। আপ্যায়িত করেন। 

সন্ধায় রায় বাহাঁতুর শরচ্চন্্র চট্যোপাধায় মহাশয়ের গৃহে বিশিষ্ট 

সাহিতিক বর্গের এক প্রীতি সম্মিলন হয়। 

উন্বরেন্দ্রচক্্ রায় চৌধুরা 
ধর্্মভূষণ, সম্পাদক । 



6), পরিশিষ ূ 

রঙ্গপুর দাহিত্য পরিষদের ১৩৪৪ মনের কা ধ্্য বিবরণ 

সদস্য সংখ্যা--১৪৭ 

আধিবেশন-__-আলোচ্য বাম সর্ঘবমোট ১০টা অধিবেশন হইয়াছে। 

১ম আবণ ৩০ | ১৩৪৪ বঙ্গান্দ 

আশ্বিন ১০ই 

আশ্বিন ১০ই 

অগ্রীায়ণ ২৬শে 

মাঘ খরা 

২৬.শ 

ফান্কণ ৩০শে 

চৈত্র রা 

চৈত্র ৫ই 

মাদিক মধিবেশন 

বিশেষ 

মাসিক র্ 

বিশেষ 

মাগক 

পিশেম 

কার্মানির্বাহক সমিতির আধবেশন 

বি.এম অধ্ি.বশন 

55 55 

বাণিক ১ 

উল্লিখিত অধিবেশনগুলিতে নিদ্ঘলিখিত প্রবন্ধ্লি গঠিহ ও আলোচিত হয় 

পবলোর নাম 

৯। 

হ্। 

৩। 

৪ 

আয় ব্যয় 

দার্শনিকের লক্ষ্য পথ 

জগদ1শচন্দ 

সংব(দপর “সবা 

স্থরেশচন্দ্র মরকার 

প্রাচীন কাঁমরূপের জাতীঘ় 

ইতিহাসের এক পৃষ্টা 

আছলাচা বর্ষে সর্বমোট আয় 

সর্বমোট ন্যর 

রচঘিতা-- 

যুক্ত ৭ গুঠ শবরগুন হর্বতীথ 

প্রক্কাম্চন্দ্র চোধুরা 

কবিশখর 
?১ 

চেখচ্্র চ কুবন্থা, 
বিদ্যাণিনোদ, সাঠিত্যভষণ 

দ্বারকানাথ সিং 

২৫৫৫/৩ পাই 

৫১৮/%৬ » 

২০৩৬৯ » 



৮৬ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২০ ভাগ 

শালোচা বর্ম পর্যন্ত পরিষদের গ্রস্তাগারে ৪২৫ খানি মুদ্রিত পুস্তক ও 
৪২৮ খানি হস্তলিখিত পু গি সংগৃহীত হইবাঁছে | 
পিগন বম পর্যান্ত যে মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তদ্তিরিভ্ত সংগ্রহ করা 

মায় নাই। 
ৃ্ 

বিগত নর্ম পরান্ত যে সকল গুন্তি স'গুহীত হইয়াছিল তদ্তিরিঞ্ত আর 
সংগ্রহ করা যায় নাঠ। 

১। আলে।চা বধের ৫ই চৈ মূল পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হারেন্দনাথ 
দল এগ) এ, পি, আর, এস্ বেদাশ্তরতু মভোদয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের 

৩*শ বাধিক অপিবেশন ও বঙ্সিম শতবাধিকী উৎসব অনুষ্ঠিত ভইয়াছে। 

২। আালোচা বষ পব্ষিদ কর্তৃক নিললিখিত বযেকজনকে বশ্ভাষার 

পিশিন্ন স্তরে পাবদশিদান্বসারে সুল পরিষদের সম্গাপাত শীযুকত হারেন্জদ নাথ 

৭৭ এম, এ, পি, সার, এস, বেধান্তরত্র কর্তৃক উপাধা প্রদত্ত হয়! উপাধা 

গ1.গুর হ|দিকী এ আধিবেশনের কানা বিবরণে মুদি ঠ হইয়াছে । 

৩। আালোচঢা বনে পরিষদের ও কপিকাঁতার ১২৯।১নং ব্হুবাজার 

ছিটশ্হিত দিব্যি সমিতির প্রচেষ্টায় পরিষদ কর্তৃণ ৮ম শভাব্দ র গণ-নির্ববাচিত 

দিবার স্মুরিউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উত্সবের আন্গার্থনা সমিতির সভাপতি 

নির্ববাঁ৮ঠ হন পব্যিদের শ্গোগা সম্পাদক কুণ্ডির জমিদার শীযুক্ত স্থরেন্দ্ 

চক্র রায় চৌধুরা ধণ্মডরথণ মঙোদয়। শিবপুর ( বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর) গ্রামে 

কলিক।ত৷ শিশ্বীবিদ।াঁলয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রযুক্ত ওবোধ চন্দ্র বাগছি 

এম, এ, ডি, লিউ মহোদয় উত্তঁ স্মৃতি উত্বের পৌরহিতা করেন। চৈত্র 

৬। ১৩৪৪ 

8। আলোচা বর্ষে রঙ্গপুর সা'হত্য পর্ষিদ দ্বারা গঠিহ রঙ্গপুরের কবি, 

সাহিত্যিক ও নাট্যকার হ্বগীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র স্্রচি সমিতি কর্তৃক উক্ত হমিতির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাণচন্দ্র চৌধুরী কবিশেখর মহোদয়ের উদ্যোগে স্বর্গীয় কৰি 
রচিত শিনতাগুব, কঙ্গাল মঙ্গল, পঠিত মঙ্গল ও ব্রাঙ্গণ কবিতা কয়েকটীর 
আবৃত্তি গুতিয়োগিতার আয়োজন করা হয় এবং উহাদিগের মধ্যে যোগ্য 

প্রতিযোগিগণকে রবীন্দ্রমৈত্র স্থতিপদক প্রদন্ত হয়। ইহ] ব্যহীত ভারতীয় 

নৃতা সঙ্গীত ও মেতার বাদ্য ইত্যাদি প্রতিযোগিগণকে কয়েকটা রবীন্দ্র মৈ্ 

স্মৃতি পদক প্রদান করেন। 



২য় সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল) বাঘিক কার্যবিবরণ ৮৭ 

৫ 1 পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম এ অধিবেশনের কার্ধা বিবরণ সহ 

মুদ্রিত হইয়াছে । 

৬।1। শোক প্রকাঁশ-_ 

নিম্নলিখিত মনিষীগণের মৃত্যুতে সভা শোক প্রকাশ করেন। 

(ক) স্বগাঁয় বিজ্ঞানাচাধ্য-- জগদাঁশটন্দ বস 

(খ) ৬ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বেদান্তের আধ্যাপ ক অন্নদাচরণ তর্কচুড়ামণি 

গী) ১ আপরাজেয কথা শিল্পী-_ শরচ্চন্দ চটোপাঁধায় 

(ঘ) অধ্যক্ষ__ ভেরল্্চন্্র মৈত্র 
(উ) রঙ্গপুর কাকিনার কধি_- মেখ ফজলল করিম 

(ঢ) » পরিষদের সদস্য- ললিতমেহন গোস্সামা 

বপা নাকরণ পরাণচাথ 

ম তিগঞ্জ, রঙ্গপুর 

(ছ) সাংবাদিক-_ স্বরেশচন্দ সরকার 

(জ)ট , বিপিনচন্দ রায় এম, এ, পি, বল, সাভি গাশান্সা, ময়মনদিংহ 

৭ পরিদর্শক-_-শিন্পলিখি 5 মুনিমাগণ হার এনাগার ও চিএশাল। 

পরিদর্শন করেন । 

(ক) আযুক্ত হীরেন্রনাথ দণ্ড এম, এ, পি, আর, এজ, বেদান্রক 
(খ) এ. অধ্যাপক প্রাবাপচন্্র নাঙ্গচি এম, এ, ডি, লিট 

(গ) , অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম্ এ, পি, এইচ, ডি, অধ্যাপক 

প্রোনডেশ্ন কলেজা 

শ্রীরেন্দচন্দ রায় চৌধুরা, পর্ণ 

সম্পাদক । 



রঙ্গপূর মাহিত্য পরিবদ ৩৩ বাষিক 
সর্বপ্রকার আয় ব্যয়ের হিনাব। 

»৯৬০০৪৪৪ শ্লভলঙ্গ ৮৮ 

১২ পরি 

ঠান্নি প্রকার আয ২১,৫৫৫/৩ পাই 

বাদ খরচ ৫১৮৮৬ 

২০৩৬৯ 

আয় বিনুং সর্বপ্রকার বায ৫১৮৮৬ 

রঙ্গপুর জিণানো্ড সাহ।যা_- ১৮০২ পিতং 
মাসিক চাদ ২৪৮৭ মন্দির সংস্কার ১৬১০৯ 
পরিষদ মন্দিরের দুটা ঘরভাড়ী_ ৩০০১ ঘা মেবামত ১॥০ 
বঙ্গীয়. সাতিভা পর্যিদ হা কলাগাপা বেতন- ১৬০৭ 

উধাবাল। দেবার সাহামা_- ১১২ আজ্ঞা প5-- ১৮০/০ 

হান্যান্য বাবদ-- ১১০৮ সরতন্বীমী খরচ ২৬২ 

ব্াাঙ্ছে রক্ষিত টাকার হুদ-- ৮. শ্মভাব কবি গোপিন্দের জীবনী 

পর্ব বশএত্রে তহবিল 7 ২০১৮৪/৭ প্রবাশক-_ ২০২. 

মেট. ২৫৫৫5. মিউনিসিপাল ট্যাক্স ২৭২ 
বাদ খরচ- 1১৮৮৬ ডাক খরচ- ১৩১৯ 

| মারা যাতায়াত ব্য়-_ ১৭1%৬ 

তারি পিক? প্রকাশের বার_- ২৯॥৮/৬ 
উষ|বাল! দেবার সাভাধা-_ ১৫॥০ 

রঙ্গপৃপ মিদার। ব্যাক বাধিক অধিবেশন বায় ১৪৬৬ 
৮ নং পাশ বি ১২৩৬২ দিবা গমিতির বাবদ হাঁওলাত-_ ১৬1/৬ 

দি পবাবগঞ্জ টাউন ব্যাঙ্গ লিঃ খবীন্দ খেএ স্মরতি সমিতিকে 
৫৭ন নং পাশ বহি. ৪৮৮%৬ হ[গুলা ৯_- টা 

৪ ৪৮ রা ্ মোট ব্যয় ৫১৮১৬ 

জিদ্ব। পিয়ন ৫২. ই।অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার 
জিন্বা সম্পাদক মহাশয় ৩০৬৩৩ 

সহকারী সম্পাদক 

২৯৩৬৯ হিসাব পরীক্ষক । 



“খ” পরিশি | 
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ৩৪শ বাধিক কার্যাবিবরণী 

-৯৬১৪৪৫৮ ভাজ £ 

সদস্য সংখ1-১৫৩ 

অধিবেশন--আলোচ্য বর্ষে সর্কমোট ৭টি হইয়াছে। 

১ম অধিবেশন জ্যেষ্ঠ ২৮শে মাসিক অধিবেশন 

হী রঃ কাধ্যনির্ববাহক সমিতি 

৩য় ১ গাঁবাঢ ১৮ই মামক অধিবেশন 

৪ ১ আশ্রিন ২৫শে মাসিক আধবেশন 

?ম অগ্রহায়ণ ৮ই ৫ রর 

উঠ » পৌষ ২র] ্ রর 

ণম ১ ১২হ কাধানির্বাহক সমতি অধিবেশন 

উল্লিখিত অপি:এশনগুলিতে নিল্লিখিত প্রবন্মগুলি পঠিত ও আলোচিত 

প্রবন্ধের নাম রচরিতা 

১। সচিত্র হজ্জ] সগরা শযুক্ত সুরেন্দ্র রায়চৌধুরা, ধন্মডূষণ 
»স্পাদক 

২। দিব্যাবদান_- শঘুক্ত হীন্ন্রেনাগ দও 
এম, এ, পি, অর, এস্। 

৩। দিব্যভাম স্থৃতি (কবিতা ) শযুক্ত পরেশচপ্দ সাহ। 

সায় ব্যয়__ অ।লোচা বধষে পন্বমোট আয় ১৫০৯৯ পাই 

রি ব্যয় ৫০8/৬ ৯ 

২০০৫৮/৩ 

বিগত বর্ষ পর্যস্ত পরষদ গ্রন্থাগারে 5২৫ খানি মুদ্রিত, পুস্থক গ ৪১৮ 

খানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ছিল। আলোচ্য বর্ষে ২? খানি মুদ্রিত পুস্তক 

ও ১২ খানি হস্ত লিখিত প্রাচান পুথি সংগৃভীত হইয়া মুদ্রিত পুস্তক ৪৫০ ও 

পুথি সংখ্যা ৪৪০ হয়। 



রি রঙ্গপুর সাহিত্তা পরিষত পত্রিকা ২৯ ভাগ 

বিগত বর্ম পর্যন্ত যে মুদ্রী সংগৃহীত ছিল, আলোচ্য বর্ষে তদতিরিক্ত 

সংগা করা যায় নাই। বিগত বর্ষ পর্যান্ত যে সকল মৃত্তি সংগৃহীত ছিল, 

অ।লোচ্য বর্ষে ততিরিক্ত নিম্নলিখিত মুধ্তিগুলি সংগীত হইয়াছে। 

স্মত্তিন্দ পপন্লিভল্টা - 
১। চতুর বিণ মুর্তি ধাতু নির্শিত দণ্ডায়মান 

নখ | 5১ $১ %ঠ ১১ ঠ5 

৩। গু) ঃ $5 গ ?) উপরবঞ্ট মস্তি ব্জ 

উপব'ত বিশিমট 

৪) গণেশ মুগ্তি ধাতুনিশ্মিত 

€। পঞ্চমুখ শিবমু্তি ধাঠুনিশ্মিত 

শেক প্রকশ-_নিন্রলিথি * মনিষীগণের মৃঠাতে সভা? শোক প্রকাপ করেন। 

(ক) কামরূপ শাঁনাবলী রিতা ্বীয় মাম হাপাপাম পপ্পনাথবিদাবিনোদ 

»শ্বুগরপ্বতী 

(খ) শ্বগীয় ভাঃ সার রজেন্দনাথ শীল 

শীন্ুরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুণী ধর্ষণ । 

মস্পাক। 



রঙ্গপূর মাহিত্য পরিষদ 
৯৩০৪ সঙ্গ আল্ড ল্যন্ল শ্িন্বজ্লন ? 

-১ট 

২৫০৯৯ পাই সর্বপ্রকার বায়-- সর্বপ্রকার গায়-- 

বাদ খরচ -- ৫০৪/৬ 

২৩০৫৮//৩ 

শী বিতং 
পরিষদের চাদা-- ২৯৪৪ 

উধাবাল1 দেবার এলাউন্ন- ২৪২ 
দিল] বোর সাহাখা-- ১২০২ 

পরিষদ গৃহের দুটি ঘড়ভাড়া-- ৩.২ 

বঙ্গে রক্ষিত টাকার সদ-_ ৮ 

আন্যানা বাবদ ৮ 

৪৭5০ 

পূর্ব নত্রের তহবিল ২৩৬০৯ 

২৫০১%১৯ 

বা ধ5- ৫০৪/৬ 

২০০?9/৩ 

তহবিল বিতং 

বঙ্গপুর জমিদ।র ব্যাঙ্ক ৮ নং 

পাশবহি-- ১২৬, 

টাউন বাঙ্ক ৫৭৪ নং 

পাশবহি- 5৬১৯ 

রঙ্গপুর ব্যাঙ্ক ১০ নং 

পাশবহি-_ ১২ 

জিন্ব। সম্পাদক মহাশয়-” ৩০৫৬ 

২০০৫/৩ 

ব্যয় বিতং-_ 

ডাঁক ব্যয--- 

মন্দির সংস্কার. 

কর্মাচারার বেঠণ-- 

সর্!মী খর৮-- 

মিউনিসিপ্যালিটা ট্যাক্স-- 

পর্িক! ছাপা খরচ-- 

দিবান্মূতি বাবর্দ খরচ-- 

রনান্দ্র মৈত্র পুতি খরচ 

গাতীচাড়। খরচ-- 

গাসব'ন বাবদ খরচ-_ 

এলাউন্স খরচ-- 

নাহত্রেরা খরচ-- 

মি উাঁঞ্য়াম খরচ-- 

১০1৬/৩ 

১১৪১০ 

১৩৭৮৬ 

১১%১ 

৭৬০ 

৯87/৩ 

২২৬ 

৩1০ 

৯৮৬ 

৬৯১৪৯ 

৫৫1/৪ 

ও৩]/০ 

১/৯ 

?98%/৬ 

অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার 
গহকারী সম্পাদক 

হিসাব পরীক্ষক। 

৫০৪/৬ পাই, 

খ 



“গ” পরিশিষ্ট । 
রঙ্গপুর সাহিতা পরিষদ ৩৫শ বাধিক কার্ধ্য-ৰিবরণী। 

-৯১৩০৪৪৬ সাল 

সদা সংখা আজাবন বিশ্দ্ট হধাাপক সহায়ক 

১৫৩) ৬ ৩ ৫ ্ 

চাঁত্র সাধারণ [মাও 

৩ ১১৭ ১৫৩ 

অধিবেশন-_আ।লো!ঢা বার্প মোট মাসিক গধিবেশন তিনটি ভইয়াছে_ 

১ম শাধিদেশন ২৩শে আযাট মাসিক আধি.বশন | 

ত্য চে ১৪ই আশ্বিন 9টি গ্ঠ 

ওয় ১৭৯ হাগ্রহাযুণ ১, 
59 5) 

উল্লিখিত আধিবেশনগুলিাতে নিলিখি 5 এাবন্ধ গুলি পঠিত ও আলোচিত হয়। 

প্রবঙ্গের নাম_ রচযিতা--- 

১। মহামীহাপাধ্যায় পদ্গাণাথ 
পিদাবিনোদ ত্বসরপ্পতা এম, এ পণ্িত যোগেল্দ্নাথ বিদ্যাড়ুষণ 

২। বাতে শকোর উত্পন্তি সম্মায় ভীযুক্ত স্ুশীলচন্্র দেব 

গরবন্ধ পাঁঃ এম, এ, বি, এল । 

প্রপন্ধপ'ঠ ন্য*াত এই সভ।র মান্বসধিক তাধিবেশন ও পাহিতা সম্মিলনের জনা 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালায়র ভাইস্ চেন্সেলার মাননীয় স্থার মৌলভী খান বাহাদুর 

আজিজুল হক এম, এ. বি, এল মভোদয়াকে শাহান করা স্থির হয়। 

কার্ধা নির্বাহ সমিতির অধিবেশন--১ম অপিবেশন ২৯শে ফাল্গুন ১৩৪৬ 

সাঁল--উল্লিখিত অধিবেশন নিম্নলিখিত বিষয়গ্ছল আ!লাচনা হয়। 

১1 মূল সতার একজন প্রতিনিধি নির্ববাচন শুন্ুমোদন 

২। পরিষদের অস্থায়ী কর্মচারী, কর্মত্যাগ করায় তাহার স্থানে কর্মচারী 

নিয়োগ । ৩। পত্তিক। প্রকাশ ও মাসিক বাধিক অধিবেশনের ব্যবস্থা ও 

বাধিক রিপোর্ট প্রণয়ন । ৪ । বঙ্কিম স্মৃতি মন্দিরে পরিষদের পক্ষ হইতে 

যথাসস্তব সাহায্য দান। 












